
 

 

GŁOS GRUTY 
Bezpłatna Gazeta Samorządowa 

Nr 12       Grudzień  2011          Ukazuje się od 1991 roku 

 

 

 Aby Święta Bożego Narodzenia 

 Były Bliskością i Spokojem 

 A Nowy Rok — Dobrym Czasem 

    Konstanty Ildefons Gałczyński 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta, 

 

w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia  

niosącymi ze sobą wiele radości  

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

 

Z całego serca życzymy Mieszkańcom naszej gminy,  

aby w tych szczególnych dniach zapomnieli o codziennych niełatwych sprawach.  

Niech nie tylko w ten szczególny wieczór i świąteczne dni  

błogosławi nam nowo narodzony Pan Jezus.  

Życzymy Państwu zdrowia, radości i ciepłej rodzinnej atmosfery. 

 

Przekazujemy też najlepsze, najpiękniejsze życzenia noworoczne. 

Niech kolejny 2012 Rok będzie dla nas czasem pokoju, 

pomyślnym okresem realizacji marzeń i planów, zarówno osobistych jak i zawodowych.  

 
 

 

50 lat minęło….. 

Pani Halina Kowalkowska, wójt Gminy Gruta oraz Pani Grażyna Tuleja, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wraz          

z pięcioma parami małżeńskimi 7 grudnia br. wzięły udział w uroczystości dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie.  

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej dokonała wójt H. Kowalkow-

ska. Wręczając kwiaty i drobny upominek parom 

obchodzącym 50. Rocznicę Ślubu – Państwu Bar-

barze i Tadeuszowi Czajkom, Eryce i Zygmuntowi 

Kwiecińskim, Wandzie i Eugeniuszowi Bergiusom, 

Henryce i Tadeuszowi Cyrankowskim oraz Jadwi-

dze i Stanisławowi Politowskim, życzyła Jubilatom 

kolejnych lat w zdrowiu i radości w każdym wspól-

nym dniu życia.  

Po wysłuchaniu Marsza Mendelssohna       

i wzniesieniu toastu lampką szampana Jubilaci oraz 

zaproszeni goście wspominali przy kawie najlepsze 

chwile ze wspólnie przeżytych lat.  

       Przewodniczący Rady Gminy 
 Magdalena Kołodziej 

           Wójt Gminy Gruta 
        Halina Kowalkowska 
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Dnia 28 listopada odbyła się  X sesja Rady Gminy Gruta,  na której  podjęto nowe uchwały: 

 

1) X/55/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r 

2) X/56/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

3) X/57/11 w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nie

 ruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

4) X/58/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

5) X/59/11 w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 na lata 2012-2015 dla Gminy Gruta 

6) X/60/11 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego i nadania statutu 

7) X/61/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

 terenie Gminy Gruta na okres 1.01.2012r., do 30.06.2013r., oraz uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług 

 zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

8) X/62/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pokrzywno 

9) X/63/11 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na rok 2011 

10) X/64/11 w sprawie stwierdzenia, że inwestycja pod nazwą "Budowa boisk sportowych, placów zabaw, ogrodzenia oraz 

 miejsc postojowych w Nicwałdzie" będzie ogólnodostępna 

 

Uchwały w pełnej treści zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta pod adre-

sem : http://bip.gruta.akcessnet.net. Zapoznać się też  z nimi można w Urzędzie Gminy w biurze Rady. 

 

Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie na walnym zebraniu członków w dniu 22 listopada 2011 r. podjęło uchwałę w sprawie na-

dania Pani Halinie Kowalkowskiej tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia „Uśmiech”. 

W pamiątkowym dyplomie czytamy: 

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy” (Joseph Conrad) 

Dziękujemy za dotychczasowy wkład pracy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacji pozarządowych. 

Składamy również podziękowanie za dotychczasową współpracę i życzymy zdrowia, wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.  

            Barbara Małgorzewicz 

            Prezes Stowarzyszenia „Uśmiech”  

(W następnym numerze „Głosu Gruty” przedstawionych zostanie więcej informacji o Stowarzyszeniu „Uśmiech” i prowadzonych przez nie 

Warsztatach Terapii Zajęciowej).   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                

Podwójny sukces uczniów z Boguszewa 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Boguszewie w roku szkolnym 2010/2011 zdobyli pierwsze miejsce w kwalifikacji Okręgu Toruń-

skiego Polskiego Związku Łowieckiego i drugie w skali województwa w Programie Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej pod nazwą „Myśliwi 

– Dzieciom. Dzieci – Zwierzętom”. Patronujący ambitnej rywalizacji dzieci marszałek województwa kujawsko-pomorskiego przy-

znał placówce laptop i lornetkę.  

 Z tej okazji w piątek 9 bm. w szkole w obecności członków Koła Łowieckiego „Sokół” – na obszarze jego działania leży wieś Bogu-

szewo – odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów.  Oprócz Agnieszki Wolskiej, pełniącej obowiązki dyrektora, wyróżnieni zostali: Oli-

wia Chojnowska z kl. I, która zajmując I miejsce w uczniowskiej rywalizacji uzbierała 354 kg kasztanów i żołędzi, II m. przypadło Wiktorii 

Sadowskiej z kl.  IV (349 kg), trzecie – Jakubowi Dwojackiemu z tej samej klasy (125 kg). 

 Łowczy z „Sokoła” nagrodzili także dyplomami i książkami innych uczniów, którzy zbierali owoce drzew liściastych dla dzikiej 

zwierzyny. Ufundowali również plecaki i chlebaki dla części uczestników tej jakże pożytecznej akcji.  

 Wcześniej zaprezentowano krótką część artystyczną, dzieci recytowały wiersze o zwierzętach i ptakach. Głównym przesłaniem wy-

nikającym z zaprezentowanych utworów było to, aby wszyscy uczniowie pomogli przetrwać zimę leśnym mieszkańcom. Warto jesz-

cze dodać, że piątoklasiści przygotowali ciekawy kilkuminutowy pokaz multimedialny związany z opieką nad dziką zwierzyną.  
               Tekst/foto: RAS  

Witold Tęgowski, prezes Koła Łowieckiego "Sokół" wręcza I nagrodę  Oliwii 
Chojnowskiej z kl.I, która zwyciężyła we współzawodnictwie, nazbierała naj-

więcej kasztanów i żołędzi, razem 354 kg 

Uczniowie i (od lewej) Agnieszka Wolska - p.o. dyrektora szkoły, Elżbieta 
Fabińska - dyrektor GCK i łowczy: Krzysztof Kopczyński, Janina Arczy-

kowska, Witold Tęgowski (prezes Koła Łowieckiego "Sokół") i Sławomir 

Chyła (także radny gminy)  
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Wieczór andrzejkowych wróżb w bibliotece w Okoninie 

W piątkowy wieczór 2 grudnia w bibliotece w Oko-
ninie odbyło się spotkanie andrzejkowe dla dzieci i młodzie-
ży. Z zaproszenia bibliotekarki Anny Fabrykiewicz skorzy-
stało około 20 osób. W tym dniu wróżyliśmy sobie z kart, 
kości do gry, szpilek, jabłkowych obierek i wielu innych 
przedmiotów. Data urodzenia też mogła wiele powiedzieć o 
każdym, kto zapragnął wróżby z numerologii. Nie zabrakło 
oczywiście  tradycyjnego lania wosku i ustawiania butów w 
szeregu. Wróżby wypadały najczęściej pomyślne, z czego 
wszyscy się cieszyli. Dla uczestników spotkania przygotowa-
ne było stoisko ze słodyczami i napojami, z którego zresztą 
chętnie korzystano. Spotkanie andrzejkowe odbyło się w 
miłej, wesołej atmosferze, a uczestnicy zapewnili o swym 
przybyciu na kolejną imprezę, którą będzie mikołajkowe 
spotkanie, oczywiście w tej samej bibliotece. 

Mali przyrodnicy sadzą drzewka i dokarmiają zwierzęta 

 W pogodny jesienny dzień grupa „Zuchów” z Przedszkola 

Samorządowego w Mełnie wraz z wychowawczynią Beatą Chyłą 

oraz myśliwymi Koła Łowieckiego „Sokół” z Grudziądza zakła-

dały remizy śródpolne. 25-osobowa grupa dzieci dostała sadzonki 

drzew i krzewów. Przed posadzeniem zuchy wraz  z myśliwymi 

oglądały rośliny oraz przypominały sobie ich budowę, oraz w 

jakim celu się je sadzi. Następnie wkładały je w dołki wykopane 

przez łowczych. Dzieci samodzielnie zasypywały korzenie sadzo-

nek i udeptywały ziemię wokół drzewek. Nie było mowy, aby 

ktoś został bez pracy. 

 Następnie, jak co roku, zuchy dokarmiały zwierzęta zebra-

ną na terenie przedszkola karmą w postaci żołędzi i kasztanów. 

Opiekunowie dodatkowo przywieźli zebrane latem ziarno i siano. 

Na koniec pracy myśliwi – ku wielkiej radości dzieci - poczęsto-

wali je gorącą herbatę i słodyczami 

XX FINAŁ WOŚP—WIELKA ORKIESTRA  

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
 

Sztab WOŚP—Gminne Centrum Kultury w Grucie 
 

Szef Sztabu—Elżbieta Fabińska 
 

Finał Gminny WOŚP— 8 stycznia 2012 r.—świetlica wiejska 

w Mełnie 

   WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI ZAPRASZAMY  

DO WSPÓŁPRACY ! 

Głos Gruty 

Szkolenie rolników 

W dniach 5-9.11.2011 r. z inicjatywy Urzędu 

Gminy w Grucie w Gminnym Centrum Kultury odby-

ło się szkolenie rolników dotyczące pracy na kompu-

terze w oparciu o system Geoportal. W kursie udział 

wzięło 40 osób z gminy. Zajęcia prowadził mgr inż. 

Robert Bernatowicz przedstawiciel firmy Combidata.  

– O szczegółach przeprowadzonego tu szkolenia szerzej 

można przeczytać na portalu szkolenie rolnik.eduportal.pl – mówi 

wykładowca. – Uczestnicy na koniec otrzymali zaświadczenia 

ukończenia kursu. Największym zainteresowaniem na zajęciach 

cieszyły się zajęcia z praktycznego wykorzystania map na geopor-

tal.gov.pl – precyzuje R. Bernatowicz. – Zapoznanie się z tym por-

talem pozwala na samodzielny pomiar pól i działek rolnych. 

                  Tekst/foto: RAS  
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KOLĘDA GRUCKA 
 

Noc wsie ogarnia, płatki śniegu tańczą za oknem, 
dzwony kościoła do nieba ślą nutę za nutą.  

Jeszcze godzina, dwie i szczęście nas dotknie, 
aniołowie rozjaśnią niebo nad Grutą.  

 
Przełamany opłatek w dłoniach dorosłych i dzieci, 

choinki migocąc pozdrawiają stół wigilijny. 
O, pierwsza gwiazda nad Grutą już świeci, 

a blask jej z wolna obejmuje nasz świat gminny. 
 

Już Jezus maleńki śpi w matczynych ramionach, 
cicha noc rozpostarła nad Nimi niebo rozgwieżdżone. 

Księżyc zimne ognie zapalił przy wiejskich drogach, 
by z pasterki do domów trafiły serca ciche i pokorne.  

 
Radujmy się z tej kolędy, bo nasza, bo grucka. 

Wszystko co w nas złe, w przepaść rzućmy najgłębszą. 
Miłość czerpmy zza okien, gdzie śnieżynka malutka 

uśmiecha się do nas, choć ma buzię zmarzniętą.   
 

Stanisław Raginiak , 5.11.2011      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorota Berent „Kolędy i pastorałki”   

 

 „Kolęda grucka”, „Kolęda dla Matki”, „Cicha noc”, „Nie 
było miejsca dla Ciebie”, to tylko częśd utworów związanych 
z Bożym Narodzeniem, które znajdą się na płycie Doroty Berent 
i zespołu „TiM”. Promocja kolęd i pastorałek będzie miała 
miejsce w Gminnym Centrum Kultury w Grucie 21 bm.  
 Miałem już okazję zapoznad się z dziewięcioma 
utworami. Przyznam, że wysłuchałem ich z przyjemnością. 
Uważam, że płyta zainteresuje mieszkaoców naszej gminy, 
zmusi do bożonarodzeniowej refleksji. 
 Istotne jest, że na krążku znajdzie się „Kolęda grucka”, 
czyli n a s z a. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, 
że w historii gminny jeszcze się to nie zdarzyło. 
 Dorota Berent i – towarzyszący jej fragmentarycznie – 
zespół „TiM” bardzo się napracowali, by osiągnąd jak najlepszy 
poziom artystyczny. Niepodważalna jest tu też zasługa Jerzego 
Strużyny, który dokonał ostatniego szlifu dźwiękowego płyty. 
 Przekonany, że „Kolędy i pastorałki” będą miłym 
upominkiem pod choinkę, podobnie jak wykonawcy, 
niecierpliwie czekam na ich pierwsze, publiczne odtworzenie.  
 Okładkę – wspólnie z wykonawczynią – zaprojektowała 
Katarzyna Szpręglewska.    
PS Poniżej podajemy daty koncertów D. Berent i jej zespołu.  
19.12.2011 r. SP 16 w Grudziądzu 
21.12.2011 r. GCK Gruta 
07.01.2012 r. Kościół w Grucie 
08.01.2012 r. WOŚP Gruta 
21.01. 2012 r. Kościół w Linowie                   tekst: S. Raginiak 

. 
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Inauguracja literacko-dziennikarskiego koła 
 

 
 

Stało się! 22 listopada po południu w Gminnym 
Centrum Kultury w Grucie rozpoczęło działalnośd literacko-
dziennikarskie koło. Dziewięd gimnazjalistek klas pierwszych 
spotkało się ze Stanisławem Raginiakiem, który podjął się 
edukacji młodzieży. Słowa podziękowania przy stworzeniu 
grupy należą się magistrowi Krzysztofowi Fickowi, poloniście 
z Zespołu Szkół, który efektywnie zachęcił młodzież 
z prowadzonego przez siebie Kółka Polonistycznego. 

Na pierwszym spotkaniu S. Raginiak nakreślił plan 
zajęd. Młodzież oprócz rozwijania swoich talentów poetycko-
prozatorskich, pisania artykułów do „Głosu Gruty”, będzie 
też uczyła się zasad związanych z należytym zachowaniem na 
co dzieo (dobre maniery) wynikających z savoir-vivr`u. 

Oczywiście drzwi w GCK są otwarte dla każdego, kto 
chciałby się zapisad do koła. Zajęcia odbywad się będą 
w każdy wtorek od godz. 15 do 16. 

Tekst: (wil) 
 
 
 
 
 

Andrzejki w warsztatach terapii 
 

 
 

– Andrzejki… wyjątkowy wieczór. Zgodnie z tradycją, 
przez wróżby dokonywane tego dnia uchylane są rąbki 
tajemnicy, co czeka nas w niedalekiej przyszłości, szczególnie 
panny – tymi słowy rozpoczęła zabawę Marlena Zakierska, 
terapeutka z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. 

Kilkanaście osób biorących udział w terapii 
niecierpliwie oczekiwało rozpoczęcia andrzejek. Zanim 
jednak przystąpiono do zabawy polegającej na taocu 
i wyciąganiu z plecaka najróżniejszych rekwizytów, a były 
nimi głównie części garderoby (czapki, rękawiczki, szaliki, ale 
trafiały się też okulary i peruka), M. Zakierska poprosiła 
S. Raginiaka, aby przeczytał kilka swoich wierszy. I tak oto 

uczestnicy usłyszeli humorystyczne teksty m. in.: „Siedem 
pustych słoików”, „Dni bez żony”. 

Teraz przyszedł czas na poczęstunek. Panie i panowie 
pod okiem terapeutek dzieo wcześniej przygotowali kilka 
różnych sałatek, bigos (którego smak pochwaliła obecna na 
andrzejkach Elżbieta Fabioska, dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury), było też parę gatunków ciast, także kawa i herbata. 
Chwilę później w rytm muzyki disco polo rozpoczął się pełen 
komicznych scen taniec, pląsający wyciągali wspomniane 
wyżej rekwizyty i musieli je przyodziad. Śmiechu było co 
niemiara! (Patrz zdjęcie). 

Gdy już wszyscy założyli to, co im przyniósł los, 
wróżka (M. Zakierska) ukryła pod czterema kubkami 
najróżniejsze drobne przedmioty, wylosowanie jednego 
z nich było jednoznaczne z wysłuchaniem tyrady kabalarki 
pt. „Co cię czeka w najbliższej przyszłości”. 

Następnie pełni humoru uczestnicy zaproszeni zostali 
do innej sali, gdzie nastąpił punkt kulminacyjny – wróżenie 
z wosku. Tu też emocje sięgały zenitu! Generalnie wróżby nie 
były straszne. Wosk przepowiedział niektórym podróże, 
innym wielką miłośd… 

Przyznaję, że bawiono się znakomicie. Jak na koniec 
podkreśliła Sylwia Sadowska, kierownik, zasługa to przede 
wszystkim świetnego przygotowania andrzejek przez 
terapeutki i rehabilitantkę. – Najważniejsze jednak, że nasi 
podopieczni tryskali humorem i ochoczo brali udział we 
wszystkich zaproponowanych zabawach – dodała. 

Tekst: (wil) 
 

 
 
 
 

Sabrina i Samanta – andrzejkowe wróżki 
 

 
 

Pod talerzykami ukryte: obrączka (wróży małżeostwo 
lub powiększenie rodziny), pierścionek (zaręczyny), klucze 
(przypływ gotówki), cukierek (słodkie życie lub radosne 
wydarzenie w rodzinie), czerwone korale (zapowiedź wielkiej 
miłości)… W takie i inne wróżby bawiono się w wieczór 
świętego Andrzeja w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. 

Dwie należycie, oryginalnie przystrojone 
i umalowane wróżki Sabrina (Hanna Szumotalska) i Samanta 
(Magdalena Głowacka) w nastrojowo przygotowanej sali 
podjęły się niełatwej roli – przepowiedzenia najbliższej 
przyszłości kilku paniom, które odważyły się zaufad ich 
wróżbom. Szkoda, że w progi GCK przyszło zaledwie kilka 
panien, że o kawalerach nie wspomnę (może dziś już 
młodych nie bawi andrzejkowa tradycja?) Dlatego tym 
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bardziej należy podziękowad starszym paniom i panom (jak 
się zorientowałem śpiewającym w chórze „Złoty wiek”), że 
dośd licznie wzięli udział w zabawie. A atrakcji nie brakowało. 
Oprócz już wymienionych wróżb, były jeszcze rzucane nad 
głową wypisane na karteczkach imiona. Upadłe najbliżej 
zdradzało, jak będziemy się zwracad do naszej sympatii. 
Dalej, umocowana na nitce obrączka i przytrzymywana nad 
lewa dłonią zależnie czy kręciła się, czy odchylała – 
przepowiadała narodziny córki, w drugim przypadku syna. 
Oczywiście kwintesencją andrzejkowych wróżb było lanie 
wosku przez oczko dużego klucza (dostarczyła go dyrektor 
Elżbieta Fabioska). Wróżka Samanta wręczała paniom 
zastygłe, przedziwne „rzeźby” woskowe, których – zgodnie 
z tradycją – cieo rzucony na ścianę urealniał (oczywiście przy 
sporej fantazji i nietuzinkowej elokwencji wróżki), ukryte 
w nich sekrety. 

Andrzejki w Gminnym Centrum Kultury to nie tylko 
zabawa, to również rozmowy przy kawie, herbacie i ciastkach 
o zwykłych ludzkich sprawach. Spotkanie zaczęło się o godz. 
18 a skooczyło około 21. Fakt ten bezsprzecznie świadczy 
o jednym, że wszyscy czuli się dobrze w Gminnym Centrum 
Kultury. I o to także chodziło w ten, wpisany w polską 
tradycję, wieczór. 

Tekst: S. Raginiak 

 
 
 
 

Rok Marii Skłodowskiej-Curie 
 

 
 

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy 
otrzymania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii przez Marię 
Skłodowską-Curie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora 
Kulerskiego i Zespół Szkół w Grucie zorganizowały 
25 listopada konkursy dla uczniów szkół podstawowych 
z naszej gminy. Jeden z nich sprawdził wiedzę uczestników 
na temat noblistki, natomiast tematem drugiego było 
narysowanie tej niezwykłej Polki. Honorowy patronat objęła 
wójt Halina Kowalkowska. 

Na Konkurs Plastyczny „Narysuj Marię Skłodowską-
Curie” wpłynęło ponad 40 prac. Komisja w składzie: Iwona 
Węcławska, Elżbieta Fabioska i Katarzyna Rafalska oceniała 
prace w dwóch kategoriach wiekowych, dzieci młodszych   
(6-9 lat) i starszych (10-12 lat). Jury pierwsze miejsca 
przyznało: Wiktorii Piotrowskiej (SP w Grucie)  
i Magdalenie Wolskiej (SP w Boguszewie). Wyróżnienia 
otrzymali uczniowie: Oliwia Fedrau i Kacepr Arent z Nicwałdu 

oraz Artur Kania z Dąbrówki Królewskiej i Kinga Sadowska 
z Boguszewa.  

Natomiast w Konkursie „Śladami Marii Skłodowskiej-
Curie” w Zespole Szkół w Grucie udział wzięły zespoły 
z Gruty, Nicwałdu Słupa i Dąbrówki Królewskiej. Rywalizacja 
polegała na przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji 
multimedialnej o życiu i dokonaniach noblistki, rozwiązaniu 
krzyżówki oraz ułożeniu puzzli z jej postacią. Pytania 
przygotował mgr Witold Kaczmarek z Zespołu Szkół w Grucie, 
nauczyciel chemii. Wygrali uczniowie z Dąbrówki  Królewskiej 
w składzie: Aleksandra Drewnicz, Kamil Bogalecki i Damian 
Gajos. Drugie miejsce przypadło Grucie reprezentowanej 
przez Agatę Weselak, Martę Waszewską i Kajetana 
Albanowskiego, trzecie – SP Nicwałd w składzie: Dominika  
Czapla, Dominik Czarnota i Michał Sankowski.   

Konkurs w ciekawy sposób urozmaiciło 
przedstawienie tematycznie związane z bohaterką 
konkursów przygotowane przez uczniów klasy Ia Gimnazjum 
oraz występ  saksofonisty Nikodema Berenta. 

Nagrody w obu konkursach ufundowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Grucie. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. 

Tekst: E. Polakowska-Lesioska 
 
 
 
 
 

Nasza finalistka OPTAN-u 
 

 
 

Anna Raczkowska ma 43 lata i mieszka w Nicwałdzie. 

Od 2004 roku bierze udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

w Grucie. Za namową terapeutki Marleny Zakierskiej 

zdecydowała się pierwszy raz wziąd udział w Ogólnopolskim 

Przeglądzie Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych. Pod 

koniec listopada została zakwalifikowana do finału, który 

odbył się w Grudziądzu.  

Kobieta z Nicwałdu brała udział w konkursie 

recytatorskim, wybrała dwa wiersze S. Raginiaka, jeden 

o jesieni w Dąbrówce Królewskiej – „Nikt nie wie”, drugi nosił 

tytuł „Zawołaj”. 

I chociaż uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej 

nie otrzymała nagrody, to i tak odniosła spory sukces. Pisały 

o niej „Grudziądzkie Nowości”, ponieważ już sam fakt, 

że znalazła się w gronie krajowych finalistów uznad trzeba za 

duży sukces. Brawo pani Aniu! 

Tekst: RAS 
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Jedno spotkanie – dwie ważne daty 
 

 
 
 

Śpiewnie i muzycznie było w poniedziałek 
5. grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Grucie, gdzie 
przed południem spotkało się kilkadziesiąt starszych osób. 
Powody były dwa: pierwszy – 14. listopada przypadał Dzieo 
Seniora, a 3. grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzieo 
Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 
roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. 
Organizatorzy Stowarzyszenie „Uśmiech”, Biblioteka 
Gminna, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Chór „Złoty wiek” 
postanowili połączyd dwie ważne daty, nadad im odświętny 
charakter. 

– Pamiętając o wszystkich seniorach naszej gminy, 
także o osobach niepełnosprawnych, chcę podkreślid, 
że spotkaliśmy się tutaj, by przez kilka godzin w tak licznym 
gronie umilid sobie czas rozmowami, a także muzykoterapią 
i… śmiechoterapią – rozpoczęła spotkanie Barbara 
Małgorzewicz, Prezes Stowarzyszenia. 
 

 
 

Do GCK w Grucie, do koleżanek i kolegów przyjechali 
goście z Jabłonowa Pomorskiego, a konkretnie chór „Złoty 
kłos”. Czternaście pao z miasteczka nad rzeką Lutryną 
zaśpiewało m.in.: „Kochaj mnie czule”, „Cicha woda”. 
Wcześniej „Złoty wiek” zaprezentował kilka piosenek, 
wymienię dwie: „Księżycowa noc”, „Vaya Con Dios”. 
Zespołom na akordeonie przygrywał Andrzej Derkowski, 
notabene współpracujący z nim. 

W czasie spotkania chórzyści z Gruty zaprezentowali 
pełną dowcipu scenkę rodzajową na temat życia seniora. 
Był też wiersz satyryczny „Jak się czuję”. 

Uroczystości towarzyszył kiermasz zorganizowany 
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, sprzedawano stroiki 
świąteczne wykonane przez ich uczestników. Można było też 
kupid – jeszcze ciepłą – płytę Doroty Berent i zespołu „TiM” 
„Kolędy i pastorałki”, ze sprzedaży której pieniądze 

przeznaczone zostaną na pomoc dla chorej Nadii Kutyły. 
Seniorom należą się podziękowania za ich dobre serce, 
ponieważ wykupili wszystkie płyty. 

Miłym akcentem było wręczenie kwiatów i prezentu 
przez Halinę Jaszkowską i Łucję Moczkowską Barbarze 
Małgorzewicz. 

Należy podkreślid, że sponsorem imprezy była 
Gmina Gruta. Organizatorzy dziękują wójt Halinie 
Kowalkowskiej za permanentne wspieranie ich działalności.  

– Nasz ukłon kierujemy także do pracowników 
Gminnego Centrum Kultury, Elżbiety Fabioskiej, Hanny 
Szumotalskiej i Janiny Niewadzi, które to panie bardzo 
pomogły nam w przygotowaniu spotkania – podkreśliła 
Barbara Małgorzewicz. 

Tekst: S. Raginiak 
 
 

 

 
 
 

Konkurs i świąteczne debiuty 
  

22 listopada w Gminnym Centrum Kultury powstała 
sekcja literacko-dziennikarska, należy do niej dziewięd 
gimnazjalistek. Najbliższe ambitne plany dziewcząt, to 
udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Poezji „Poezja łączy 
ludzi – mój ulubiony wiersz”, ogłoszony przez Fundację 
Evens. Autorzy najlepszych prac nagrodzonych w Polsce 
zostaną zaproszeni do Berlina, do Akademii Der Kunste, 
gdzie odbędzie się Gala Finałowa. 
 Dziś natomiast drukujemy fragmenty „Refleksji 
bożonarodzeniowej” trzech dziewcząt. Miejmy nadzieję, że 
ich skromny (z braku miejsca) debiut w okienku „Młodzi 
piszą” zachęci i innych uczniów gminy do udziału w sekcji, 
zdopinguje do pisania najróżniejszych form literackich. 
     „(…) Święta to piękna rzecz. Kilka dni wolnych od 
zajęd, uczniowskich problemów. Czas na chwilę wytchnienia 
od nauczycieli. A u dorosłych od pracy i… rosnących cen 
benzyny. Choinka jest ważna, to symbol, tradycja, coś, 
co warto i należy przekazywad z pokolenia na pokolenie. Dla 
mnie najbliższe święta to czas, w którym wspominad będę 
psa, który odszedł… (…)”. Michalina Lesińska. 
 „(…) Myślę, jak będą wyglądały moje święta? 
Chciałabym, żeby była cała rodzina, by wszystko odbyło się 
zgodnie z ustalonym zwyczajem. Ja, jak zwykle, zadbam o to, 
aby pod obrusem było sianko. Nie zapomnę o dodatkowym 
miejscu przy stole. Nie chciałabym, żeby ktoś był samotny, 
szczególnie w Wigilię (…)”. Karolina Fiszer. 
 „(…) Z Bożym Narodzeniem kojarzą mi się 
mandarynki…, właściwie to ich zapach. Tydzieo przed 
świętami zaczynam w domu porządki. Sprzątam pokoje, 
układam w szafach. Razem z bratem przygotowujemy 
łaocuszek z kolorowego papieru, który w Wigilię zawiesimy 
na choince. Dwa dni przed rodzinnym spotkaniem 
przygotowujemy z mamą potrawy świąteczne. Ja najlepiej 
lubię makowiec (…)”.  Kinga Panek.  

    Opracował: S. Raginiak 

6 

7 



 

 

Głos Gruty 

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku. 

Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl 

Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl 

Str. 8 

Kiermasze świąteczne Terapii  
 

 Informujemy Mieszkańców Gminy, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie organizują w grudniu kiermasze świąteczne.   

9 bm. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, sala obrad na parterze w godz. 9-16.  

12 bm. ZZD Mełno, sala kominkowa sklep p. Neumann w godz. 9-13.  

16 bm. Sala narad Urzędu Gminy w Grucie w godz.9-13. 

 Serdecznie zapraszamy do zakupu ozdób świątecznych wykonanych przez uczestników WTZ Gruta (stroiki, choinki z szyszek,  

makaronu, wianki, bałwanki ze sznurka, ażurowe bombki, ozdoby choinkowe z makaronu i wiele innych ciekawych dekoracji). 

            Sylwia Sadowska Kierownik WTZ  


