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i przewodnicząca Rady Gminy Renata Templin podziękowały
radnym za pracę na rzecz gminy. Dodatkowo każdy z nich
otrzymał od wójt list z podziękowaniem i pamiątkową monetę.
Zabierający głos radni również dziękowali wójt za cztery lata
współpracy. Pożegnalna sesja to wiele wzajemnych podziękowań i
życzeń związanych nie tylko z ewentualną przyszłą pracą na rzecz
gminy. Było też pamiątkowe wspólne zdjęcie.
W sali narad obecni byli miedzy innymi: starosta powiatu
grudziądzkiego, przedstawiciel Rady Powiatu, dyrektorzy naszych
placówek samorządowych, sołtysi oraz komendanci policji i straży
ochotniczej. Jednak zanim nadszedł moment pożegnania i kurtuazyjnych wzajemnych podziękowań Rada Gminy głosowała nad projektami uchwał, w sumie było ich dziewięć, z czego akceptacji radnych nie
uzyskał jedynie ten, który dotyczył sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gruta.
Inne projekty uchwał dotyczyły miedzy innymi: określenie podatku od nieruchomości, wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Gruta od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz
uchwalenie dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenia ścieków (pełną informację w tym temacie
podajemy w gazecie osobno).
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała informację Urzędu
Skarbowego w Grudziądzu, że wszystkie zeznania podatkowe przedstawicieli naszych władz zostały przyjęte bez zastrzeżeń.
Były też odpowiedzi Jarosława Poznańskiego, sekretarza gminy,
na zapytania z poprzedniej sesji.
(Zainteresowanych szczegółami ostatniej w tej kadencji sesji
informujemy, że można je poznać w Biurze Rady Urzędu Gminy).
RAS

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
2014 R. W GMINIE GRUTA.

GRATULACJE DLA WÓJT
HALINY KOWALKOWSKIEJ

MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY NA KOLEJNĄ
KADENCJĘ WYBRALI PONOWNIE PANIĄ
HALINĘ KOWALKOWSKĄ.
NOWA RADA GMINY GRUTA
W ostatnich wyborach samorządowych z 16 listopada
2014 roku mandat radnego w gminie Gruta otrzymali
(podajemy w kolejności alfabetycznej):
Artur Błędowski (Kitnowo), Mirosława Kozicka (Nicwałd),
Jan Kwiatkowski (Mełno), Waldemar Kurkowski (Gruta),
Janusz Miąsko (Annowo), Krzysztofa Nowacka (Pokrzywno),
Mariusz Owczarek (Orle), Anna Rafalska (Boguszewo), Ewa
Schmidt (Gruta), Adam Schmidt (Jasiewo), Ryszard Sobociński
(Mełno ZZD), Zbigniew Szlitkus (Salno), Piotr Szynkowski
(Okonin), Henryk Wyłupski (Plemięta) i Henryk Zalewski
(Mełno Cukrownia).
Nowo wybranym radnym gratulujemy społecznego
zaufania i życzymy jak najlepszej pracy na rzecz naszej gminy.

Gruta – patriotycznie i po żołniersku

OSTATNIA SESJA OBECNEJ KADENCJI

Z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół 9 listopada
odbył się kolejny, III Przegląd Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej.
Spotkanie zespołów i solistów to efekt projektu
„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej – ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”,
realizowanego przez wójt Halinę Kowalkowską i Stowarzyszenie
„UŚMIECH”, przy współpracy Zespołu Szkół, biblioteki
i Gminnego Centrum Kultury. Przegląd oceniało jury: Barbara
Małkiewicz, nauczycielka muzyki, Daniel Grzybowski i Maciej
Gburczyk, muzycy z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.
Śpiewających i publiczność powitali Barbara Małgorzewicz,
prezes „UŚMIECHU” i Ryszarda Berent, jej zastępca. Następnie
W poniedziałek 3 listopada 2014 roku zakończyła się odśpiewano Hymn Polski, po którym wójt Halina Kowalkowska
dokonała uroczystego otwarcia Przeglądu. W kolejnym punkcie
XXXVI Sesja obecnej, czteroletniej kadencji.
Po kilku godzinach obrad wójt Halina Kowalkowska programu gimnazjalistka Agata Weselak przeczytała o historii
Głos Gruty
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Święta Niepodległości.
Obecni w sali zapoznali się też z listem wojewody Ewy Mes,
która kolejny raz patronowała gruckiej imprezie. W Przeglądzie,
prowadzonym przez Stanisława Kalinowskiego, udział wzięło
13 zespołów i 6 solistów.
Początek występom dały dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Mełnie. Po maluchach zaprezentowały się zespoły: „Kwartet”,
„Wesoła Wiara” i „Retro” – Grudziądz, „Rubinkowiada” – Toruń,
„Serenada” – Karbowo, „Józefinki” – Świecia/Osą, „Harmonia” –
Radzyń Chełmiński, „Złote Kłosy” – Jabłonowo Pomorskie
i „Złoty Wiek” – Gruta. Wystąpiły też zespoły z osobami niepełnosprawnymi: toruńskie „Bratanki” z WTZ, „Sonata” – WTZ Gruta
i Trzy+Dwa – Radzyń Chełmiński. Natomiast solo zaprezentowali
się: Krystyna Mikołajczak z Malborka, Tomasz Kuty i Izabela
Zajechowska z Grudziądza, Karolina Kołodziej, Waldemar
Polanowski i Anna Lubnau z Torunia.
Gdy jury udało się na naradę, przed publicznością wystąpiły
„Bratanki” i Józef Tabor z kolegami. Werdykt jurorów brzmiał
następująco” I miejsce w kategorii zespołów z osobami niepełnosprawnymi otrzymały „Bratanki”, II – „Sonata”, III – „Trzy+Dwa”.
Kategoria zespoły seniorów: I miejsce „Serenada”, II – „Józefinki”,
III – „Kwartet”. Wśród solistów palmę pierwszeństwa przyznano
Karolinie Kołodziej, II miejsce Tomaszowi Kutemu, a trzecie
Waldemarowi Polanowskiemu. Jury przyznało wyróżnienia, trafiły
one do „Złotych Kłosów” i Izabeli Zajechowskiej.
Nagrodę wójt Haliny Kowalkowskiej otrzymał zespół
„Serenada”. Publiczność oryginalną nagrodę (gęś, fundator sołectwo w Grucie) przyznała „Bratankom”. Po oficjalnym zakończeniu
wykonawcy z Torunia długo jeszcze bawili publiczność. Dodajmy,
że nagrody i upominki otrzymali wszyscy wykonawcy.
Zamykając III Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
Barbara Małgorzewicz podziękowała wszystkim (w tym
wolontariuszom), którzy przyczynili się do zorganizowania
muzycznego spotkania. Zaprosiła wykonawców i publiczność
na przyszły rok.
(r)

Chwilę później odczytała fragment artykułu prasowego z 1927
roku, który zainspirował do realizacji projektu. Tekst dotyczył
obchodów niepodległości naszej Ojczyzny właśnie w tej wsi. Elza
Dobiasz, Krzysztof Brochocki i dyrektor, to realizatorzy ważnego
i potrzebnego przedsięwzięcia.
Po części oficjalnej nadszedł czas na występy uczniów
klasy szóstej, wspólnie z polonistką Zofią Kwiatkowską
i akompaniatorem Andrzejem Derkowskim przygotowali ambitny
program słowno-muzyczny. Były też piosenki adekwatne do
uroczystości w wykonaniu dziecięcego chóru z klas IV, V i VI.
Nie zabrakło prezentacji multimedialnej o historii Boguszewa.
Była informacja o nowej stronie wsi w Internecie (wykonał ją
Paweł Tomaszewski, informatyk urzędu gminy). Dyrektor
podkreśliła wagę najnowszego przedsięwzięcia i liczy na to,
że strona odwiedzana będzie przez wszystkich, którzy
w mniejszym lub większym stopniu związani są z wsią.
Warto wiedzieć, że już można tam przeczytać wiele ciekawych
artykułów.
Na uroczystości obecna była wójt Halina Kowalkowska, która
gratulowała realizacji projektu. – Chyba nic lepszego nie mogło się
państwu przytrafić. Finał waszego lokalnego przedsięwzięcia
zbiegł się z dzisiejszym świętem – zauważyła. – Podkreślę,
że uroczystości związane z Narodowym Dniem Niepodległości
zaczęły się w gminie w piątek 7 listopada, a zakończą w najbliższy
czwartek. Dziękuję dzieciom, które tak pięknie się zaprezentowały.
Gratuluję pani dyrektor i nauczycielom.
Wójt otrzymała kwiaty od Małgorzaty Taranowicz,
przewodniczącej Rady Rodziców. Bukiety wręczono też głównym
realizatorom projektu.
Po uroczystości zwiedzano Salę Pamięci. W finale dyrektor
zaprosiła wszystkich na poczęstunek.
Tekst: Ras. Foto: RAS i Adam Hoppe

W 50. ROCZNICĘ
W IMIENIU PREZEDENTA…

Święto Niepodległości w Boguszewie

Sporo osób przybyło 11 listopada do szkoły w Boguszewie
na uroczystość związaną z obchodami Narodowego Dnia
Niepodległości. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej
zobaczyć można było seniorów tej wsi, przedstawicieli średniego
pokolenia, młodzież i dzieci. Nie zabrakło gości z innych
miejscowości naszej gminy.

W Boguszewie, niemal od momentu uzyskania niepodległości
przez Polskę w 1918 roku, ten szczególny dzień obchodzony był
z wielkim pietyzmem. To niewątpliwie zasługa ludzi, dla których
pojęcie patriotyzmu nie jest czymś umownym.
– Dzisiejsza uroczystość jest efektem projektu realizowanego
w ramach minigrantów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
To zresztą nie jedyne takie przedsięwzięcie realizowane na terenie
Boguszewa – zaczęła Hanna Pęksa, dyrektor szkoły.

Helena i Mieczysław Buchalscy z Mełna, Wanda i Bogusław
Dziubkowscy z Nicwałdu, Gizela i Romuald Heberleinowie
z Gruty, Czesława i Jan Korzeniowie z Annowa, Magdalena
i Tadeusz Kołodziejowie z Mełna, Stefania i Józef Melkowscy
z Okonina oraz Helena i Waldemar Reichowie z Gruty,
to szacowne pary, które w tym roku obchodzą 50-lecie pożycia
małżeńskiego.
Z tej szczególnej okazji w Urzędzie Gminy 24 października
odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Dekoracji szanownych Jubilatów dokonała wójt
Halina Kowalkowska, w obecności sekretarza gminy Jarosława
Poznańskiego i kierownik USC Grażyny Tulei.
„W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoruję
panią (pana) Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
słowa te przypinając odznaczenie wypowiadała wójt do każdego
z gości. Chwilę potem powiedziała:
– Gratuluję Państwu tego wyróżnienia i pięknej rocznicy.
Życzę zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności oraz tego, abyśmy
mogli wspólnie świętować kolejne jubileusze. Składam Państwu
najserdeczniejsze życzenia dalszego, jak najlepszego pożycia
małżeńskiego, rodzinnego ciepła, miłości bliskich i łask bożych.
Szanowni Państwo, to Wasz wielki dzień, pięćdziesiąt lat

Głos Gruty
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w związku małżeńskim to dowód, że przez cały ten okres
nie opuszczało Was uczucie miłości i wzajemnego szacunku.
Jubilaci otrzymali legitymacje podpisane przez Prezydenta RP,
wójt – w towarzystwie sekretarza gminy – wręczyła kwiaty
i upominki.
Spotkanie w urzędzie otworzyła Grażyna Tuleja, która również
złożyła życzenia paniom i panom. Po części oficjalnej nadszedł
czas na zdjęcia. Seniorzy chcieli uwiecznić ten szczególny dzień
ich życia nie tylko we dwójkę, ale także w towarzystwie wójt
Haliny Kowalkowskiej.
Dalszy ciąg uroczystości odbywał się już w luźnej,
przyjacielskiej atmosferze. Goście, także członkowie ich rodzin,
zaproszeni zostali do przystrojonego kwiatami stołu. Nadszedł
czas na kawę, herbatę, ciasto, owoce i oczywiście lampkę
szampana. Nie zabrakło tradycyjnego „Sto lat”.
PS Na stronie internetowej gminy napisaliśmy kilka słów
o małżeństwach, fragmentarycznie zarejestrowaliśmy ich losy.
Panie i panowie w pełni sobie na to zasłużyli, bo – jak wcześniej,
podczas składania gratulacji i życzeń, zauważyła wójt –
„Nie każdej parze dane jest iść przez życie tyle lat”.
Tekst/foto. S. Raginiak

satysfakcji. Udział projekcie przekonał ich, że można zdobywać
informacje nie tylko za pomocą Internetu i że jest to bardzo cenna
umiejętność.
O tym, jak bardzo projekt był potrzebny świadczą
wypowiedzi uczestników. Na pytanie, czego się nauczyli,
odpowiadali: pracy w grupie, współpracy z różnymi ludźmi,
nawiązywania kontaktów z innymi, korzystania z mapy.
Podkreślali fakt, że zdobyli dużo informacji o zwiedzanych
miejscach, a wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego
nauczyła ich szacunku dla poległych za Ojczyznę.
Projekt udowodnił, że wiedza, ważne życiowe umiejętności
i postawy mogą być nabywane i kształtowane w sposób atrakcyjny,
w doskonałej atmosferze, dając satysfakcję młodzieży
i nauczycielom.
(ZS)

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia

Zakończenie działań w ramach projektu
„Widzę, komunikuję się, współpracuję
– czyli czego nie da ci Facebook”.

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Początek listopada stał się czasem zakończenia i podsumowania działań realizowanych w ramach projektu „Widzę, komunikuję
się, współpracuję – czyli czego nie da ci Facebook”.
W ramach projektu uczniowie klasy IIIc gimnazjum w Grucie
uczestniczyli nieodpłatnie w czterech dwugodzinnych warsztatach
oraz dwóch atrakcyjnych, edukacyjnych wycieczkach –
do Warszawy i Chełmna (warsztaty terenowe). Było to możliwe
dzięki pozyskanym funduszom z programu „Inicjuj z FIO”.
Z uczestnikami pracowali nauczyciele: Iwona Węcławska, Bożena
Zadykowicz, Janina Śródka, Witold Kaczmarek i Roman
Zadykowicz. To dzięki ich staraniom nie tylko udało się pozyskać

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany
Dniem Nauczyciela, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Boguszewie świętowaliśmy 16 października.
Tego dnia także pierwszoklasiści mieli swoje święto, zostali
pasowani na ucznia. Był to bardzo uroczysty moment nie tylko
w ich życiu, ale także rodziców i społeczności szkolnej. Pierwszacy
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przypieczętowując swój związek ze szkołą. Każde dziecko, przez dotknięcie
ramienia specjalnym drewnianym ołówkiem, zostało mianowane na
ucznia przez dyrektor Hannę Pęksę. Pasowani zaprezentowali
program artystyczny „Jestem uczniem”.
Od tej chwili są pełnoprawnymi uczniami ze wszystkimi
konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. Potwierdził to
otrzymany przez każdego dyplom pasowania na ucznia, który
wręczyła wójt Halina Kowalkowska. Natomiast od rodziców
otrzymali słodycze.
Ponadto uczniowie biorący udział w zajęciach plastycznych,
w ramach realizowanego programu „Dziecko w świecie kultury
i sztuki” dofinansowanego z FIO, obdarowali młodszych kolegów
drewnianymi, ozdobnymi zakładkami do książek.
Na koniec uroczystości uczniowie klas starszych złożyli
życzenia i wręczyli kwiaty nauczycielom i pracownikom szkoły.
Również oni przedstawili program artystyczny.
Zakończenie uroczystość to poczęstunek dla wszystkich
i wspólne zdjęcie.
Mariola Franek

fundusze, ale także zrealizować plan.
Dzięki udziałowi w projekcie gimnazjaliści poprawili skuteczność swojej komunikacji, zwiększyli pewność siebie, nauczyli się
zarządzać czasem oraz konsekwentnie dążyć do wyznaczonego
celu. Poza tym pracowali nad precyzją swoich wypowiedzi ustnych
i pisemnych, a także nad przygotowaniem atrakcyjnych prezentacji
z warsztatów i wyjazdów edukacyjnych. Projekt kładł także nacisk
na umiejętność pracy w grupie, budowanie bezpośrednich relacji
międzyludzkich, elastyczność i zarządzanie czasem. To niezwykle
ważne w dzisiejszych czasach, gdy sukces życiowy zależy w dużej
mierze od umiejętności psychospołecznych i dopasowania się
do wymagań zmieniającego się rynku pracy.
Uczniowie przekonali się także, że spędzanie czasu
w bezpośrednim kontakcie, wspólne realizowanie zadań, daje dużo
radości, a osiągnięcie założonego celu jest źródłem ogromnej
Głos Gruty
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Awans uczniów

Środa 12 listopada to ważny dzień dla dzieci oddziału
zerowego i pierwszoklasistów z Zespołu Szkół w Grucie.
Po wprowadzeniu sztandaru i złożonej przysiędze, dziewczęta
i chłopcy zaprezentowali program artystyczny o szkole, chwilami
bardzo dowcipny.
Następnie pasowania na ucznia dokonała dyrektor Marzena
Samborska.
Na uroczystości obecna była wójt Halina Kowalkowska.
Gratulując wychowankom uczniowskiego „awansu”, życzyła
im bezpiecznych dojazdów do szkoły i do domu, a także jak
najlepszych ocen.
(r)

W Boguszewie z poetą

W ramach tego etapu uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Grucie wzięli udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do
Garncarskiej Wioski w Kamionce koło Nidzicy, gdzie zapoznali się
ze sposobem wykonywania naczyń z gliny, ręcznie i z użyciem
koła garncarskiego. Pracownica wioski opowiedziała o sposobie
lepienia z gliny, nadawaniu koloru i wypalaniu. Niepełnosprawni
zwiedzili również budynki w wiosce: warsztat kowala, stodołę,
w której prezentowana była wystawa motyli oraz zdjęć 3D.
Najważniejszy punkt pobytu to warsztaty garncarskie i nauka
wykonywania papieru czerpanego. Wszyscy doskonale poradzili
sobie z jednym i drugim zadaniem.
Po pracowitym dniu, na zakończenie pobytu w Kamionce
był obiad, a po nim powrót do Gruty.
SYJA

Dzień Seniora

Realizowany przez nauczycielkę Mariolę Franek projekt
„Dziecko w świecie kultury”, finansowany z programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich, to ważna społeczna inicjatywa,
gdyż chodzi o edukację najmłodszych.
W ramach przedsięwzięcia w czwartek 6 listopada w bibliotece
szkolnej, którą kieruje Izabela Ostrowska, odbyło się spotkanie
z poetą Stanisławem Raginiakiem. Literat przez niemal godzinę
opowiadał uczniom oddziałów 1-3 o tym, że warto czytać
od najmłodszych lat. Akcentował, że nic tak nie rozwija wyobraźni,
jak ciekawie opisana historia.
Zaskoczeniem dla gościa było to, że na pytanie, kto chciałby
zostać poetą lub pisarzem, większość uczniów uniosła rękę.
Dzieci odpowiadały na różne pytania, udzielając niekiedy
zaskakujących, humorystycznych odpowiedzi.
Poeta za najciekawsze nagrodził Laurę Dubowską i Alinę
Rafalską, w nagrodę otrzymają jego wiersze.
Była to ciekawa, warta powtórzenia lekcja.
(wil)

W poszukiwaniu nowych pasji

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

– Ten dzień obchodzony jest w kilku wariantach, na poziomie
globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień
Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora,
a 20 listopada to Ogólnopolski Dzień Seniora – po przywitaniu
gości, w tym wójt Haliny Kowalkowskiej – powiedziała Hanna
Szumotalska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. – Wszystkie
daty mają wspólny cel, kształtować społeczne postrzeganie osób
starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu
zapewnienie im godnego życia. Dlatego coraz częściej
organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym
wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań.
Dyrektor złożyła wszystkim paniom i panom życzenia.
Z kolei poproszona o głos wójt, po złożeniu życzeń seniorom,
podkreśliła, że darzy osoby starsze ogromnym szacunkiem.
– Najważniejsze są dzieci, ale nie mniej dorośli, którzy przez
doświadczenie życiowe niejednokrotnie mają ogromny, pozytywny
wpływ na wychowanie kolejnych pokoleń. Niech każdy dzień dla
każdego z państwa ma w sobie odrobinę niedzieli – a kończąc
dodała: – Otrzymałam właśnie
informację z Ministerstwa
Finansów, że do urzędu przekazane będą pieniądze na mający
powstać w Dąbrówce Królewskiej Dom Środowiskowy dla Osób
Niepełnosprawnych.
Kolejnym punktem spotkania była część artystyczna.
Przy kawie i ciastkach miło upływał czas.
Na koniec spotkania wszyscy zaproszeni otrzymali upominek –
kwiat wykonany przez uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej, który był wetknięty w oryginalną, artystycznie
zdobioną butelkę („dzieło” instruktorek GCK).
RAS

Z Nicwałdu do muzeum

Grupa nieformalna (Sylwia Jaszewska, Anna Parys, Edward
Szamota) we współpracy ze Stowarzyszeniem „Uśmiech” w Grucie
zrealizowała drugi etap projektu „W poszukiwaniu nowych pasji”,
dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach konkursu „Inicjuj z FIO”. Inicjatywa skierowana jest do
osób niepełnosprawnych.

4 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie wzięły udział w pierwszej
w swoim życiu lekcji muzealnej, odbyła się ona w Muzeum
im. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Na zajęciach przedszkolaki
mogły dowiedzieć się, co to jest muzeum, jak i po co powstają
wystawy, również o tym, jak należy się zachowywać w tym
miejscu.
W części warsztatowej dzieci tworzyły własne „dzieła” sztuki
inspirowane swoimi doznaniami. Prace wzbogaciły klasową
galerię.
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Natomiast uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach
dotyczących ręcznego czerpania papieru. Miały one na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą, a wszystko
po to, aby im uświadomić, jaką rolę odgrywa papier. Przy pomocy
specjalnej ramki i prasy zrobiły z celulozy swoją własną kartkę
papieru, którą następnie ozdobili.
Wszyscy świetnie się bawili, a w nagrodę za wykonanie zadania, dzieci mogły zabrać swoje dzieła do domu.
Tekst i zdjęcia: Anna Barczak/Arleta Szulc

Poezja o tych, których nie ma…

Zaduszki Poetyckie w Gminnym Centrum Kultury mają już
swoją tradycję.
W piątek 7 listopada, po powitaniu przez dyrektor Hannę
Szumotalską, mieszkańcy gminy mogli posłuchać wierszy
m.in.: Leopolda Staffa, księdza Jana Twardowskiego, Władysława
Broniewskiego i Sergiusza Jesienina. Czytały gimnazjalistki
Karolina Miąsko, Anna Nasieniewska, Anna Witecka z Kółka
Literackiego GCK oraz Anna Cieszyńska i dyrektor placówki.
Kilka piosenek w duchu poetyckim zaśpiewał Krzysztof
Janikowski.
Pisząc o spotkaniu trzeba oddać ukłon w stronę tych, którzy
przyszli posłuchać strof. Spotkania z poezją nigdy nie miały
szerokiej publiczności, jednak obecność kilkunastu osób w GCK
napawa optymizmem.
Po ostatnim gitarowym akordzie K. Janikowskiego, przy kawie
i ciastkach rozmawiano o gminnej kulturze. Dyrektor z uwagą
przysłuchiwała się propozycjom, jedna z nich dotyczyła właśnie
wieczorów z poezją, których zdaniem gości powinno być więcej.
(wil)

Wokalna edukacja to również pokonywanie stresu związanego
z publicznym występowaniem, przyzwyczajanie i uczenie dzieci
śpiewania przez mikrofon.
1 października odbyło się Spotkanie Integracyjne, na które
dzieci zaprosiły nie tylko swoich rodziców, ale także rodzeństwo.
Kolejny występ dzieci miał miejsce podczas Czwartych
Urodzin Gminnego Centrum Kultury w Grucie 24 października.
12 listopada projekt zakończono.
Po południu w Gminnym Centrum Kultury spotkali się młodzi
śpiewający i ich najbliżsi. Nie zabrakło przedstawicieli Grupy
Nieformalnej, prezes Doroty Leśniewskiej wraz z zarządem
Stowarzyszenia,
które było opiekunem projektu. Liderka
kulturalnego zamysłu H. Szumotalska podziękowała dzieciom
za udział, pogratulowała rodzicom, że zmobilizowały pociechy do
nauki śpiewania. Wyraziła wdzięczność Stowarzyszeniu z Mełna.
Krótkiego podsumowania zajęć dokonała Beata Czmoch.
Przypomnijmy, że dzięki temu przedsięwzięciu z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich pozyskano kwotę około 5 tysięcy złotych.
W dniu zamknięcia projektu dzieci zaprezentowały piosenki,
których się nauczyły. W nagrodę za udział w kilkutygodniowym
ambitnym przedsięwzięciu wszystkie otrzymały nagrodę rzeczową,
którą były dobrej klasy słuchawki stereofoniczne.
Podsumowanie projektu to poczęstunek – potrawy na ciepło,
ciasto, napoje.
Na koniec spotkania dyrektor H. Szumotalska (już w roli szefa
Gminnego Centrum Kultury) zasygnalizowała, że w podległej jej
placówce będzie kontynuowana nauka śpiewu. W styczniu
ogłoszony zostanie nabór dzieci, po ich przesłuchaniu wybrani
będą się edukować wokalnie.
RAS

Program dla partnerstw

Partnerstwo lokalne, czyli sposób działania oparty na
współpracy lokalnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców,
jest wielką szansą na zwiększenie obywatelskiej aktywności.
Wiedzą o tym bibliotekarki zapraszające zainteresowanych do
Gminnej Biblioteki w Grucie na cykliczne spotkania w ramach
„Programu dla partnerstw”, realizowanego w Programie Rozwoju
Bibliotek.
Budowanie długofalowej współpracy na rzecz rozwiązywania
określonych problemów jest ważnym i często trudnym zadaniem.
Niełatwo jest doprowadzić do partnerstwa lokalnego, obudzić
w ludziach spontaniczne działanie. Jego budowanie i rozwój wiążą
się z edukacją, zdobywaniem doświadczenia przez uczestników,
niezbędna też bywa pomoc specjalistów.
Finał piosenkarskiego projektu
Biblioteka, jako ważne miejsce dla społeczności, może odegrać
istotną rolę w inicjowaniu współpracy.
23 października w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się
kolejne spotkanie prowadzone przez trenerkę CAL-u Sylwię
Borowczyk, przybyli na nie przedstawiciele różnych organizacji
i stowarzyszeń, chcących powiększyć wiedzę. Tematem
„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
przewodnim był szeroko rozumiany wolontariat, który budzi coraz
„Muzyka uczy i bawi” to projekt napisany przez Grupę większe zainteresowanie. Trenerka zauważyła, iż często biblioteki
Nieformalną, której liderowała Hanna Szumotalska, przy udziale są jedynymi instytucjami organizującymi życie kulturalne
Ewy Studzińskiej i Anny Wyżgi. Opiekunem przedsięwzięcia było i społeczne małych i większych miejscowości. Dlatego świetnie
Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna. może w nich zaistnieć wolontariat, rozumiany jako mechanizm
Jego ideą (czas realizacji od 20 sierpnia do 14 listopada 2014 roku) włączania w bieżącą działalność placówki czytelników
była nauka śpiewu w dwóch grupach wiekowych 7-9 i 10-12 lat. i tych wszystkich, którzy w różny sposób korzystają z propozycji
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czytelni. Temat wolontariatu zyskał akceptację i zebrani wyrazili
chęć udziału w następnym spotkaniu.
Pokłosiem spotkań będzie utworzenie w Gminnej Bibliotece
Centrum Wolontariatu. Również filie w Nicwałdzie, Okoninie
i Boguszewie będą propagowały i zajmowały się tego typu
działalnością.
Anna Fabrykiewicz

Arkadiusz Niemirski u nas...

Obchody Dnia Niepodległości w Plemiętach…
13 listopada w szkole w Plemiętach odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. W obecności władz gminy, sołectw i
mieszkańców uczniowie z Koła Teatralnego przedstawili sztukę
Pisk białego orła. Spektakl mówił o latach, gdy nasza Ojczyzna
była pod zaborami. Myśl o wolności, którą zawsze symbolizował
biały orzeł, nigdy nie opuszczała naszego narodu. Po ponad stu
latach Polska znowu była wolna. Barwne i ciekawe przedstawienie
zrobiło na widzach duże wrażenie. Jego przesłaniem było to, abyśmy nigdy nie zapominali o tych, którzy poświęcając swoje życie
przyczynili się do niepodległości Polski.

… i wyjątkowy koncert w Okoninie

Dla podkreślenia kończącego się Roku Czytelnictwa Elżbieta
Polakowska-Lesińska, kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grucie zorganizowała w Zespole Szkół spotkanie autorskie z
pisarzem Arkadiuszem Niemirskim. Słuchaczami byli uczniowie
klas 5-6 wszystkich szkół gminnych, polonistki i bibliotekarki.
Literat od wielu lat jest orędownikiem książki i propagatorem
czytelnictwa. Podczas spotkania, w formie prezentacji
multimedialnej, przedstawił swoją twórczość, przy okazji
przypominając klasyków literatury detektywistycznej i sensacyjnej.
Dzieci zainteresowała zwłaszcza seria wydawnicza o Panu
Samochodziku Zbigniewa Nienackiego i jej kontynuacja, do której
– pisząc jedną z części – przyczynił się Niemirski.
Ciekawe i pełne humoru spotkanie zakończyło się rozdaniem
autografów i wspólnym zdjęciem.
– Jestem przekonana, że spotkanie z autorem wielu książek,
tekstów kabaretowych i felietonów zaowocuje większym zainteresowaniem książką, a więc rozwojem czytelnictwa wśród uczniów –
podsumowała Elżbieta Polakowska-Lesińska.
K. Rafalska

Natomiast w niedzielę 16 listopada miłośnicy muzyki, którzy
przybyli do kościoła w Okoninie przeżyli prawdziwą ucztę duchową. Wystąpił tu zespół Laboratoire de la Musique reprezentujący
orkiestrę symfoniczną z Torunia. Artyści wykonali utwory muzyki
świeckiej i sakralnej epoki baroku. Koncert odbył się w ramach
projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawskopomorskiego w 2014roku”. Występ to także podziękowanie tym,
którzy wspierają prace remontowo-konserwatorskie przy kościele
w tej wsi.
Po muzykach uczniowie ze szkoły w Plemiętach ponownie
zaprezentowali spektakl Pisk białego orła. Pełne patriotycznego
przesłania dialogi i piosenki ukazały niezwykłą miłość do ojczystej,
polskiej ziemi nękanej przez ciemiężycieli.

Piękne przedstawienie dzieci przygotowała katechetka
Dorota Kruszczyńska.
(Ks. Marek )

Widoczni! Bezpieczni!

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja
Publicznego
Przedszkola
przy
Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie wraz
z wychowawcą i Radą Rodziców serdecznie dziękują firmom:
PZZ w Kwidzynie Sp. z o.o., REM-BUD Grudziądz
Sp. J. Matczyński, Kosiński, Rybicki, „Szkolniak”,
reprezentowaną przez Wojciecha Sikorę, za zakupienie
artykułów papierniczych oraz zabawek dla dzieci.
Jesteśmy wdzięczni za pomoc, życzliwość, zrozumienie
i ofiarność okazaną naszej placówce.
(IZ)

Wójt Gminy Gruta, odpowiadając na prośbę Komendy
Miejskiej Policji w Grudziądzu, przyłączyła się do akcji zakupu
elementów odblaskowych dla pieszych uczestników ruchu
drogowego i rowerzystów.
W związku z tym wszyscy uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum w gminie Gruta otrzymają od dzielnicowych takie
elementy, zostanie też omówiony temat ważnej roli odblasków
w kwestii bezpieczeństwa.
Jako pierwsi elementy otrzymały dzieci z klas pierwszych
i „zerówki” Zespołu Szkół w Grucie.
(u)

UCHWAŁA Nr XXXVI/277/14
RADY GMINY GRUTA
z dnia 03 listopada 2014
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Gruta na okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. oraz
uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r. poz. 594, poz. 645
i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz 1072) oraz art. 24 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2006r.
Nr 123, poz. 858 z 2007r. Nr 147, poz. 1033 z 2009r. Nr 18, poz.
97 oraz z 2010 r. Nr 47,poz.278 i Nr 238, poz. 1578)
po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej
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i Mieszkaniowej w Grucie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2015r.
do 31 grudnia 2015r, uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości określonej
w niniejszej uchwale.
§ 2. Po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy Gruta opłaty
za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla taryfowych
odbiorców usług wynoszą:
opłata za zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Gruta w kwocie 2,85 zł,
opłata odbiór ścieków :
a) wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących
własność Gminy Gruta – 3,99 zł/m3 brutto,
b) z szamb z terenu gminy Gruta - 3,99 zł/m3 brutto,
c) przemysłowych i dowożonych spoza terenu gminy Gruta,
wprowadzonych do gminnej oczyszczalni ścieków
w Mełnie – 9,00 zł/m3 brutto.
d) dla mieszkańców Pokrzywna, odprowadzających ścieki
do gminy Grudziądz – 5,50 zł/m3
Taryfy obowiązują od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.
§ 3. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej w wysokości
1,38 zł miesięcznie brutto.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015r.
i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikację w gazecie
lokalnej.
Uzasadnienie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie
wykonuje usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu gminnej
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
oraz oczyszczalni
komunalnych w Mełnie, Gołębiewku oraz Salnie.
Analiza finansowa przychodów oraz wydatków związanych
ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz odbioru ścieków, mając
na uwadze względy społeczne związane z sytuacją gospodarczą
kraju motywuje do podtrzymania ceny 1 m3 wody oraz
odprowadzanych ścieków.

SPORT
MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 15
W BIŁGORAJU
Paweł Fabrykiewicz wicemistrzem kraju!
Blisko pół setki poprawionych rekordów kraju młodziczek
i młodzików, determinacja, wola walki i fajna atmosfera! Niedziela
była ostatnim dniem MP do lat 15 w Biłgoraju. W sobotę o wielkie
wyniki postarali się zawodnicy kat. 45 kg i 69 kg.
Cztery medale z zawodów przywieźli nasi sportowcy
z HORYZONTU MEŁNO. Aż trzy (dwa srebrne i brązowy) Paweł
Fabrykiewicz (w rwaniu, podrzucie i dwuboju), który sięgnął też
po wicemistrzostwo kraju! Natomiast Oliwia Średzińska zdobyła
brąz w rwaniu.
Zawody odbyły się w ostatni weekend w Biłgoraju.
To duży sukces naszych młodych sztangistów. Przypomnimy,
że Paweł nie ma jeszcze 15 lat, a Oliwia zaledwie 13.
O wszystkim poinformował nas trener klubu Zenon Osuch.
Wielkie brawa i gratulacje!
RAS

Sztangiści z Gruty na podium…
8 listopada w Grucie odbył się III Turniej w Podnoszeniu
Ciężarów o Puchar Wójta Gminy Gruta. Miejscowi sztangiści,
którzy niedawno powtórzyli sukces z 2004 roku i ponownie, jako
jedyny wiejski klub, weszli do I ligi, znów pokazali klasę.
W turnieju brały udział dwa pierwszoligowe zespoły: Start
Grudziądz i Horyzont Mełno oraz drugoligowy LKS Żuławy.

Wygrali sztangiści prowadzeni przez Zenona Osucha. Cztery
pierwsze miejsca zajęli też w grupie ciężarowców starszych.
I tak: 1. Filip Osuch (306,3 pkt.), 2. Paweł Fabrykiewicz (284,7),
Paweł Janowicz (276,2), 4. Dawid Dądelewski (270,8), wszyscy
oczywiście z Horyzontu Mełno. Następne miejsca zdobyli: Marczak
Paweł (261,8) i Sykała Kornel (186,3), obaj LKS Żuławy.
W grupie ciężarowców młodszych kolejność była następująca:
1. Miłosz Średziński, 2.Igor Osuch, 3. Borys Osuch (wszyscy
z klubu w Mełnie).
Oliwia Średzińska z Horyzontu zajęła I miejsce. Warto
wspomnieć, że 13-letnia sztangistka na niedawnych Mistrzostwach
Polski do lat 15, zajęła IV miejsce w kraju.
Turniej zgromadził sporą widownię. Zawody współfinansowane
były z projektu „Inicjuj z FIO”, dofinansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sponsorem naszych
ciężarowców jest Henryk Szram.
(r)

Nasi kolarze w Pruszkowie

8 i 9 listopada zawodnicy UKS Omega Gruta oraz ALKS Stal
Grudziądz uczestniczyli w zawodach torowych w Pruszkowie pod
nazwą SZUKAMY NASTĘPCÓW OLIMPIJCZYKÓW. Nasi
kolarze kręcili znakomicie! Mamy nadzieję, że w przyszłości
zostaną olimpijczykami. A oto wyniki konkurencji torowych:
Skrecz: 1 miejsce Dawid Tuleja, 2 – Przemek Tuleja.
Sprint drużynowy: 2 miejsce drużyna w składzie: Dawid Jaros,
Jakub Ściobior i Patryk Frank, po 3 m. sięgnęli Michał Bonkowski,
Dawid Tuleja i Przemek Tuleja.
250 metrów ze startu lotnego: 1 m. – Dawid Jaros, 2 – Jakub
Ścibior, 3 – Dawid Tuleja.
Wyścig australijski: 1 m. Dawid Jaros, 2 – Przemek Tuleja,
3 – Patryk Frank.
500 metrów ze startu zatrzymanego: 1 m. Dawid Jaros,
2 – Patryk Frank, 3 – Jakub Ścibior.
Wyścig punktowy MŁODZIK: 1 m. Przemek Tuleja, 2 – Michał
Bonkowski, 3 – Jakub Ścibior.
Wyścig punktowy MŁODZICZKA: 1 miejsce Agata
Średzińska.
Zawodników dekorował trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne
Marian Więckowski, który zawsze jest obecny w Grucie,
gdy odbywają się zawody kolarskie.
Gratulujemy kolarzom i trenerom.
(KA)

Szczypiorniak OK
W hali sportowej w Grucie odbyły się turnieje piłki ręcznej
dziewcząt i chłopców w ramach Powiatowej Gimnazjady. W obu
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kategoriach zwycięstwa odniosły drużyny Gimnazjum w Grucie.
Wyniki dziewcząt: Grupa A: Radzyń Chełmiński – Łasin 5:3,
Grupa B: Gruta – Ruda: 8:1, Gruta – Świecie n/Osą: 12:0, Ruda –
Świecie n/Osą: 5:3.
Mecz o I miejsce: Gruta – Radzyń Ch.: 6:0.
Tabela końcowa: 1. Gruta, 2. Radzyń Ch., 3. Ruda, 4. Łasin, 5.
Świecie n/Osą.
Najlepszą strzelczynią turnieju została Kamila Kurkus (zdobyła
9 bramek), a bramkarką Daria Nowaczek (wpuściła tylko
1 bramkę).
Skład: Kamila Kurkus, Kamila Kaczmarek, Agata Weselak,
Marta Waszewska, Natalia Osmańska, Karina Ditrichkeit, Daria
Nowaczek, Izabela Sułkowska, Wiktoria Iterman, Wiktoria
Wasielewska, Julia Nowaczek, Natalia Barszczewska, Dominika
Zych, Wiktoria Sadowska. Opiekun Mariusz Kurkus.
Wyniki chłopców: Grupa A: Radzyń Chełmiński – Łasin
2:4, Grupa B: Gruta – Ruda: 5:5, Gruta – Świecie n/Osą: 14:2. Mecz
o I miejsce: Gruta – Łasin: 10:4.
Tabela końcowa: 1. Gruta, 2. Łasin, 3. Radzyń Ch., 4. Ruda, 5.
Świecie n/Osą.
Skład: Kajetan Albanowski (zdobył 11 bramek), Szymon
Reszka, Marcin Gałusza, Paweł Fabrykiewicz, Patryk Sołtysik,
Patryk Głowacki, Michał Bonkowski, Jakub Ścibior, Kamil
Bogalecki, Adam Sołtysik. Opiekun: Aleksander Zadykowicz.
Warto dodać, że zarówno zespół dziewcząt jak i chłopców
składał się z uczniów klas sportowych i drużyny obroniły tytuł mistrza powiatu z ubiegłego roku szkolnego. Serdecznie gratulujemy!
MK

TENISOWE ZAGRYWKI
W derbach powiatu grudziądzkiego tenisiści GLKS Gruta Iskra
Plemięta ulegli wyżej notowanemu rywalowi ze Świecia n/Osą 4:8.
Po 6 rundach nasz zespół zajmuje 8 miejsce w IV lidze
Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
z dorobkiem 5 punktów (2 zwycięstwa: z Unią Choceń 8:5
i Emdekiem Bydgoszcz 8:4, 1 remis z UKS Pigża 7:7, 3 porażki:
z Piastem Kruszwica 6:8, Szańcem Świecie n/ Osą 4:8 i liderem
rozgrywek Kusym Laskowice 6:8). Skład drużyny: Franciszek
Dulkowski, Roman Cywiński, Krzysztof Młotkowski, Michał
Wojewódka, Wiesław Ostrowski, Jacek Popiołek i Adrian
Fiałkowski.
Ping pong z okazji święta
W corocznym turnieju tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości w Świeciu n/Osą wzięło udział 12 zawodników Iskry Plemięta. Najlepsze wyniki osiągnęli: III m. w kategorii
seniorek Agnieszka Abramek, w kategorii oldboy: I m. Roman
Cywiński, II miejsce Wiesław Ostrowski, III miejsce Franciszek
Dulkowski. Serdecznie gratulujemy!
Foto: M. Turakiewicz. Tekst: M. Kurkus

(Nie) Gościnni gospodarze
W hali sportowej w Grucie odbył się turniej piłki siatkowej
dziewcząt o Puchar Prezesa Gminnego Klubu Sportowego w Grucie
Aleksandra Zadykowicza. W zawodach wzięły udział 4 drużyny:
Gimnazjum nr 12 w Grudziądzu, Koset Grudziądz, Gimnazjum
w Grucie i Płomień Gruta. Grano systemem „każdy z każdym”,
do dwóch wygranych setów.
Wyniki: 1. Gim. Gruta – Gim. 12 2:0
(25:12,
25:8),
2. Płomień – Koset 2:0 (25:22, 5:20), 3. Koset – Gim. Gruta 0:2
(21:25, 15:25), 4. Gim.12 – Płomień 0:2 (5:25, 6:25), 5. Gim.
Gruta – Płomień 2:1 (16:25, 25:19, 15;8), 6. Koset – Gim.12 2:0
(25:15,5:16).
Tabela końcowa: 1. Gimnazjum w Grucie (6 pkt.
6:1 sety),
2. Płomień Gruta ( 4/5:2), 3. Koset Grudziądz (2/2:4) i miejsce
ostatnie Gimnazjum nr 12 Grudziądz (0/0:6).
Skład Gim. Gruta: Kamila Kurkus, Agata Weselak, Natalia
Osmańska, Daria Nowaczek, Kamila Kaczmarek, Marta

Waszewska, Izabela Sułkowska, Julia Nowaczek, Natalia
Barszczewska, Sandra Kowalska – uczennice klasy sportowej
o profilu siatkarskim.
Skład Płomienia Gruta: Alina Kozłowska, Magdalena
Knozowska, Agnieszka Bolin, Sonia Zaworska, Milena Pieczewska,
Karolina Kołodziej, Kinga Wrzesińska.
Zawody zorganizował Mariusz Kurkus. Sędzią głównym
turnieju była Joanna Sokołowska.
Tekst/foto: MK

XI TURNIEJ SOŁECTW
W PIŁCE SIATKOWEJ
Na 21 grudnia 2014 r. (godz.10.00) został zaplanowany
coroczny turniej sołectw gminy Gruta w piłce siatkowej. Zgodnie
z regulaminem zawodów drużyna składa się z minimum
6 zawodników, mieszkańców danego sołectwa. Wszystkie mecze
odbędą się w hali Zespołu Szkół w Grucie. Zgłoszenia do turnieju
(do 18 grudnia) przyjmuje organizator p. Mariusz Kurkus
pod numerem telefonu 696 890 689.
M.K.

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ
O PROGRAMIE. „Jeżdżę z głową” to program edukacyjny
utworzony przez Fundację BGŻ, który zakłada uczenie
i odpowiednie korzystanie z przepisów drogowych, rozwijanie
świadomości związanej z koniecznością ich przestrzegania,
|kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu
drogowym ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów. Uczy
również współpracy i zachęca do podejmowania działań na rzecz
lokalnej społeczności. Adresatami programu są uczniowie
Gimnazjum w Grucie, aktualnie bierze w nim udział 25 uczniów.
Koordynatorami są nauczyciele: Aldona Maćkowiak i Mariusz
Kurkus.
PODJĘTE DZIAŁANIA. Uczniowie wzięli już udział w cyklu
zajęć na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i obowiązujących
przepisów. Nauczyciele prowadząc je wykorzystywali różnorodne
metody aktywizujące oraz techniki dyskusji. Uczniowie pracowali
w małych grupach, tworzyli mapy myśli do hasła: „Katalog zasad
świadomego rowerzysty” oraz metaplany – plastyczne zapisy
dyskusji do tematu: „Przestrzeganie przepisów dotyczących ruchu
rowerów na drogach publicznych w naszym środowisku szkolnym
i lokalnym”. Nie zabrakło zabawy: wychowankowie brali udział
w quizie z przepisów dotyczących rowerzystów, konkursie
plastycznym, korzystali z gier edukacyjnych.
Kolejnym podjętym przez nich działaniem było przeprowadzenie badania ankietowego w formie wywiadu w swoim środowisku
lokalnym. Celem było sprawdzenie rzeczywistej wiedzy osób
dorosłych na temat przepisów ruchu drogowego oraz określenie
najważniejszych potrzeb związanych z bezpieczeństwem na drogach
w naszej gminie. Przeprowadzono 96 wywiadów. Po podsumowaniu ankiet okazało się, że wiedza w tym temacie wśród osób
dorosłych jest niezadawalająca.
Na pytanie, jak zwiększyć bezpieczeństwo na drogach
w państwa okolicy, ankietowani najczęściej odpowiadali: 1) ograniczyć prędkość do 40 km/h w terenie zabudowanym, b) zwiększyć
kontrolę prędkości (zwłaszcza młodych kierowców), c) budować
ścieżki rowerowe lub pieszo-rowerowe, d) lepiej oznakować
skrzyżowania dróg, oświetlić je, e) oprawić widoczność w obrębie
skrzyżowań poprzez wycinkę drzew i krzaków, f) poprawić jakość
dróg (nierówności, dziury, brak poboczy), g) organizować
szkolenia, prelekcje na tematy związane z bezpieczeństwem ruchu
drogowego.
Na podstawie pytania dotyczącego wskazania miejsc z najbliższej okolicy, w których zdarza się najwięcej wypadków lub istnieje
ryzyko ich wystąpienia uczniowie opracowali mapę problemów
drogowych. Wynika z niej, że najbardziej niebezpieczne są skrzyżowania dróg: 1) Gruta-Salno-Orle-Słup, 2) Mełno-Radzyń
Chełmiński, 3) Orle-Słup-Łasin-Gruta, 4) Lniska-NicwałdPokrzywno, 5) wyjazd z Annowa w kierunku Gruty lub Mełna. (r)
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