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Pierwsza Sesja Nowej Kadencji 

– 27 listopada 2014 rok  

 

Przed rozpoczęciem obrad sesji przewodnicząca Komisji Wyborczej 

Ewa Lipertowicz wręczyła wybranym do Rady Gminy oraz wójt  

zaświadczenia o ich wyborze. Dopiero po tym szczególnym momencie 

zaczęła się sesja, którą – zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami do  

momentu wyboru nowego przewodniczącego – prowadził najstarszy 

wiekiem spośród radnych, Henryk Wyłupski.  

Kolejny punkt czwartkowego spotkania to ślubowanie radnych,  

chwilę po jego zakończeniu nowi przedstawiciele samorządowi przyjęli 

porządek obrad.  

Jeśli chodzi o kandydata na przewodniczącego Rady Gminy to padła 

tylko jedna kandydatura – radnego Piotra Szynkowskiego. Komisja  

skrutacyjna, której przewodził radny Artur Błędowski szybko i sprawnie 

przeliczyła oddane głosy. Wybór Piotra Szynkowskiego był jednogłośny. 

Obrady od tego momentu prowadził już nowy przewodniczący.  

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie.   

Następnie, w głosowaniu tajnym, podobnie jak na przewodniczące-

go, dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy, zostały  

nimi Anna Rafalska (pierwsza wice) i Ewa Schmidt. I tu uchwała  

została przyjęta jednogłośnie.  

Zarówno przewodniczący jak i jego zastępczynie przedstawili się 

krótko szanownemu gremium. 

Kolejny punkt pierwszej sesji to powołanie przewodniczącego  

Komisji Rewizyjnej, radni spośród pięciu kandydatów wybrali  

Mirosławę Kozicką. Członkami zostali: Waldemar Kurkowski,  

Ryszard Sobociński, Henryk Zalewski i Henryk Wyłupski. 

 Następna pozycja obrad to powołanie Komisji Rolnictwa  

i Bezpieczeństwa Publicznego, przewodniczącym od 27 listopada jest 

Mariusz Owczarek, członkami: Ewa Schmidt, Mirosława Kozicka, Adam 

Schmidt, Waldemar Kurkowski, Artur Błędowski, Zbigniew Szlitkus  

i Janusz Miąsko. 

Natomiast nowo powołanej Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej przewodniczy obecnie Henryk Zalewski.  

Członkami są: Anna Rafalska, Krzysztofa Nowacka, Ryszard  

Sobociński, Piotr Szynkowski, Henryk Wyłupski i Jan Kwiatkowski.  

Po tych wyborach nadszedł czas na ślubowanie Haliny  

Kowalkowskiej, która ponownie została wybrana na wójta przez  

mieszkańców gminy Gruta. – Obejmując urząd Wójta gminy Gruta  

uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony  

mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności  

mieszkańców gminy Gruta. Tak mi dopomóż Bóg – powiedziała.     

Pani Wójt podziękowała za miłe i wzruszające życzenia.  Dziękując  

mieszkańcom gminy Gruta, którzy  poszli na wybory,  podkreśliła, że jest 

dumna z tego, że może kierować taką gminą i taką społecznością. Czuła 

tyle ciepła przez te cztery lata  od różnych osób, co dawało jej  siłę do 

pracy. Zwróciła uwagę, że nie były to łatwe lata i nikt nie powiedział,  

że w następnych będzie łatwo. Tak to jest w życiu, że jak człowiek  

podejmie jakieś wyzwanie to stara się to realizować jak najlepiej. Dzięki 

wsparciu osób, które się nie ujawniały, miała świadomość, że ma wielu 

zwolenników. Doświadczyła tego szczególnie w kampanii. Było widać, 

że mieszkańcy chcieli, aby dalej była wójtem.  

– Chcę wspólnie z 15-tką radnych działać dla dobra gminy, robić 

wszystko na zasadzie rozwagi, wyrozumiałości, wyrażam nadzieję że uda 

się prowadzić gminę w takim kierunku. Dla mnie najważniejszy jest 

człowiek o czym wiedzą moi najbliżsi, a teraz również mieszkańcy  

gminy Gruta – powiedziała Wójt Gminy. 

Radni, po tych słowach, zaintonowali „Sto lat”.  

NOWA RADA GMINY GRUTA 

Na zdjęciu (od lewej strony):  

Jan Kwiatkowski (Mełno), Anna Rafalska (Boguszewo),  

Ewa Schmidt (Gruta), Renata Kurkus (pełnomocnik d/s wyborów), 

Henryk Zalewski (Mełno Cukrownia), Krzysztofa Nowacka 

(Pokrzywno), Piotr Szynkowski (Okonin), Adam Schmidt 

(Jasiewo), Mirosława Kozicka (Nicwałd), Artur Błędowski 

(Kitnowo), Halina Kowalkowska (wójt kolejnej kadencji),  

Mariusz Owczarek (Orle), Zbigniew Szlitkus (Salno), Henryk 

Wyłupski (Plemięta), Ryszard Sobociński (Mełno ZZD), Janusz 

Miąsko (Annowo), Waldemar Kurkowski (Gruta) i Ewa  

Lipertowicz (przewodnicząca Komisji Wyborczej).  

Tekst/foto: RAS 

Wyróżnienie i tytuł  

SZKOŁY PROMUJĄCEJ PROFILATYKĘ  

ONKOLOGICZNĄ  

dla Zespołu Szkół w Grucie 

20 listopada 2014 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy  

dyrektor Zespołu Szkół w Grucie Marzena Samborska oraz  

pedagodzy Jolanta Kanios i Marta Kmiecik, odebrały z rąk kurator 

oświaty Anny Łukaszewskiej i koordynatora Zakładu Profilaktyki 

i Promocji Zdrowia dr n. med. Tomasza Mierzwy wyróżnienie  

i tytuł „Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną", plasując 

się tym samym wśród laureatów programu.  

W czasie uroczystości dyrektor szkoły zaprezentowała  

działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu od marca 

do końca października 2014 r. Były to między innymi spotkania 

edukacyjne lekarza Roberta Walisiewicza z uczniami  

podstawówki klas IV- VI i pierwszej gimnazjum na temat zasad 

zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania. Zorganizowany 

został Dzień Sportu i Profilaktyki, a w nim „Bieg po zdrowie” 

ulicami Gruty z transparentami, na których widniały hasła  

promujące zdrowy styl życia. Były również konkursy sportowe, 

wspólny taniec, mecz, wystawa plakatów o tematyce profilaktycz-

nej przygotowanych przez uczniów, prezentacja zasad kodeksu 

walki z rakiem na tablicach przed  szkołą, rozdawanie ulotek  

nt. szkodliwości palenia papierosów oraz degustacja  owoców  

i warzyw. W ramach programu zorganizowany był również  

„Dzień profilaktyki w szkole”, w czasie którego rozstrzygnięto 

konkurs na hasło promujące zdrowy styl życia dla klas gimnazjum.  

Dzięki wsparciu wójt Haliny Kowalkowskiej uczniowie klasy 

IIc i IIIa bezpłatnie wzięli udział w zajęciach w Zakładzie  

Profilaktyki Promocji Zdrowia w Centrum Onkologii  

Pracowity koniec roku samorządu 
Jeszcze w tym miesiącu odbędą się dwa posiedzenia Rady 

Gminy: 

17 grudnia radni zajmą się miedzy innymi: 

  zmianami w budżecie gminy w 2014 roku 

  wysłuchają informacji wójt z wykonanych zadań oświatowych 

  uchwalą roczny program współpracy z organizacjami  

pozarządowymi 

Kolejna sesja odbędzie się 30 grudnia i dotyczyć będzie 

uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.              (r) 
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w Bydgoszczy. 6 października obyła się impreza prozdrowotna  

„Co mogę zrobić dla swojego zdrowia” dla rodziców uczniów,  

nauczycieli, władz samorządowych, mieszkańców, w czasie której 

miało miejsce przedstawienie teatralne na temat zdrowego  

odżywiania przygotowane przez uczniów V klasy, sprawozdanie 

lidera Jolanty Kanios z dotychczasowych działań w ramach  

programu, prezentacja multimedialna przygotowana przez lidera 

Marzenę Samborską na temat tez Kodeksu, najczęściej  

spotykanych rodzajów nowotworów, na temat istoty choroby  

nowotworowej, zasad  zdrowego stylu życia oraz konieczności 

przeprowadzania regularnych badaniach profilaktycznych.  

Projekt to także występy artystyczne zespołu muzycznego  

Doroty Berent, zdrowy poczęstunek, ulotki i książki  

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 

Ponadto odbyło się szereg innych działań, które nasza szkoła 

będzie kontynuować dzięki wsparciu wójt Haliny Kowalkowskiej, 

lekarzy Anny Walisiewicz i Roberta Walisiewicza, zespołu Doroty 

Berent oraz nauczycieli, uczniów i ich rodziców.     

                (M. Samborska) 

Andrzejki…    

Piątkowy wieczór 28 listopada w Gminnym Centrum  

Kultury w Grucie to andrzejkowe wróżby i kilka godzin zabawy. 

Oprawę wokalną i muzyczną zapewnili Dorota Berent, Karol  

Aleksandrowicz i zespół TiM.  

W nastrojowo przygotowanej sali spotkały się dzieci, młodzież 

i starsi. Instruktorki GCK przygotowały szereg atrakcji,  

m.in.: wyciąganie z koszyczka kolorowych papierowych  

kwadracików i odczytywanie ich znaczenia, przekuwanie  

baloników, w środku których wcześniej ukryte zostały wróżby, 

nakłuwanie imion na kartce i odczytywanie, co kryje się pod  

każdym z nich, panny przekładały buty, pierwszy, który  

przekroczył próg to znak, że jego właścicielka pierwsza znajdzie 

męża. Epilog zabawy – lanie wosku przez specjalnie wykonany 

srebrny klucz. Wosk w zimnej wodzie przybierał przeróżne  

kształty, symbole, z ich znaczeniami zapoznawała każdego  

pracownica GCK.  

Dyrektor placówki przygotowała słodki poczęstunek,  

a po powitaniu gości życzyła jak najlepszej zabawy.  

Słowa uznania należą się Dorocie Berent, która nie tylko  

świetnie śpiewała z Karolem Aleksandrowiczem i TiM-em,  

ale także bawiła gości.           RAS 

Na wesoło… andrzejkowo  

Ciekawie i wesoło obchodzone były andrzejki w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej w Grucie. Zabawa miała miejsce przed  

południem w piątek 28 listopada.  

Uczestnicy, pod opieką terapeutki Renaty Radeckiej,   

przygotowali informacje na temat obrzędów i wróżb związanych  

z andrzejkową tradycją.  

Wróżbiarskim rytuałem zajęli się Ania i Daniel, którzy  

debiutując w tej roli poradzili sobie doskonale. Było oczywiście 

lanie wosku, przekładanie butów i  wróżenie z cyfr.  

Niektórzy niecierpliwie czekali na wróżbę z butami,  

czyj pantofel jako pierwszy przekroczy próg... Los wskazał  

na Mikołaja, że on pierwszy opuści szeregi kawalerów.    

Dzień wcześniej przygotowany został poczęstunek, który po 

wróżbach i tańcach smakował wyśmienicie.  

  Teks/foto: S. Jaszewska 

Pamiętając o niepełnosprawnych 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyła się miła uroczystość 

z okazji  Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.  

Spotkanie zainicjowała kierownik biblioteki Elżbieta Polakowska-

Lesińska.  

Dzień wcześniej na internetowej stronie gminy Gruta ukazały 

się życzenia wójt Haliny Kowalkowskiej, adresatem były przede 

wszystkim osoby z niepełnosprawnością, ale również i ci, którzy 

pochylają się nad ich losem, pomagają im. 

Tak się złożyło, że uroczystość miała miejsce w imieniny  

Barbary (prezesem Stowarzyszenia „Uśmiech”, pod auspicjami 

którego działają Warsztaty, jest… Barbara Małgorzewicz.  

Dodajmy, że w sali były jeszcze dwie panie o tym samym imieniu).    

Wójt reprezentował sekretarz urzędu Jarosław Poznański,  

przekazując najlepsze życzenia uczestnikom WTZ i kadrze wręczył 

sporych rozmiarów barwny, słodki upominek. Oczywiście  

wcześniej wszystkich powitała kierownik Sylwia Jaszewska,  

z jej strony też licznie zebrani niepełnosprawni i ich bliscy  

usłyszeli życzenia. Kolejne miłe słowa wypowiedziała Barbara  

Małgorzewicz i Elżbieta Polakowska-Lesińska, która wspólnie  

z bibliotekarką Anną Fabrykiewicz wręczyły wszystkim laurki  

z życzeniami i płytę „Stąd do sukcesu”, zawierającą wskazówki, 

jak wspinać się na wyżyny. Krążek to również gry i zabawy. 

W czwartkowym spotkaniu nie mogło zabraknąć części  

artystycznej, wykonawcami byli uczestnicy WTZ. Na koniec  

A. Fabrykiewicz przygotowała chwilę z kabaretem, z laptopa  

odtworzono historię, jak to wnuczek zakładał dziadkowi  

Facebooka…               (r) 

Sejmik Organizacji Pozarządowych  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

28 listopada 2014 roku przedstawiciele organizacji pozarządo-

wych działający na terenie powiatu grudziądzkiego dokonali  

wyboru przedstawiciela stałego i jego zastępcy do Sejmiku  

Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. W nowej kadencji powiat grudziądzki  będzie  

reprezentowała Elżbieta Fabińska ze Stowarzyszenia „Pro Publico 

Bono”, a stałym zastępcą delegata został Tomasz Sobociński 

z Międzygminnego Porozumienia Samorządowego. 
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Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego należy:  

konsultowanie i wspieranie działalności Biura Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego  

województwa Kujawsko-Pomorskiego 

rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 

inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, 

uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących 

sektora pozarządowego województwa i kraju 

wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska 

odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, 

w szczególności dotyczących sektora pozarządowego  

województwa i kraju 

inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor  

pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne 

i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz  

corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego 

inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych 

i Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych 

opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie 

im rekomendacji 

promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych 

inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku  

Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Więcej informacji o Sejmiku znajdą Państwo pod adresem: 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/      (CC) 

W powiecie grudziądzkim promują  
pieczę zastępczą 

 

Uczennice Szkoły Podstawowej z Plemiąt wykonały prace  

plastyczne dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, które  

nagrodzono w Starostwie Powiatowym.  

Powiat grudziądzki cyklicznie organizuje spotkania promujące 

tę formę pomocy. Przy tej okazji za najlepsze prace nagrodzono  

też małych mieszkańców z powiatu. 

– Omówiłyśmy problem, a potem wspólnie uzgodniłyśmy,  

co powinno się znaleźć na rysunku – powiedziała Hanna  

Mrozińska, nauczycielka w Plemiętach i opiekunka Koła  

Plastycznego „Zaczarowany Ołówek", którego trzy przedstawiciel-

ki zostały wyróżnione: Nikola Partyka I miejsce, Alicja  

Mazurkiewicz III i Natalia Mazurkiewicz wyróżnienie.  

                                 (Karol Piernicki, „Nowości Grudziądzkie”) 

Wieczorne kolędowanie 

 

Grudzień to gorączkowy czas przygotowań do kiermaszów 

bożonarodzeniowych. W szkole w Nicwałdzie Rada Rodziców 

zorganizowała spotkanie, na którym wspólnie z innymi chętnymi 

osobami wykonywano ozdoby świąteczne.  

Panie niezwykle chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, 

podczas których tworzyły piękne stroiki i klasyczne ozdoby.  

Różnorodność materiałów i technik oraz pomysłowość dały  

znakomite efekty.  

Stroiki wykonano z jesiennych darów przyrody: orzechów, 

szyszek, kory drzew, igliwia. Pomysłowo połączone i ułożone  

tworzą kolorowe kompozycje, które niewątpliwie  stanowić będą 

doskonałą ozdobę wigilijnych stołów. 

 Prace można było zakupić podczas „Wieczornego  

Kolędowania” 12 grudnia w szkole w Nicwałdzie. Dodajmy,  

że celem kiermaszu było pozyskanie funduszy na rzecz naszej  

szkoły.  

Rada Rodziców.  

Biegła szkolna paczka 
Prawie stu uczniów wzięło udział w poniedziałkowym biegu 

charytatywnym na rzecz  ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA 

PACZKA. Wpisowe wynosiło kilka złotych, uzbierane w ten  

sposób pieniądze przeznaczone zostały na pomoc potrzebującym 

rodzinom. Przedsięwzięcie pilotował Samorząd Uczniowski  

Zespołu Szkół w Grucie, nad całością czuwała Anna Kalinowska, 

nauczycielka matematyki, którą wspierali inni pedagodzy.  

Bieg w pierwszym dniu grudnia połączony był z programem 

edukacyjnym „Jeżdżę z głową” utworzonym przez Fundację BGŻ. 

Już po zakończonym biegu, którego zwycięzcami byli wszyscy, 

losowano pytania z przepisów ruchu drogowego, za najlepsze  

odpowiedzi wręczono nagrody. 

Przed biegiem nauczyciele przeprowadzili rozgrzewkę  

na Orliku. Trasa sportowych zmagań wiodła wokół gruckiego  

parku, biegnących dopingowali nasi młodzi kolarze.     (r)  

  Harcerski „STULETNIK” 

 

21-23 listopada 2014 r. dla zuchów, harcerek i harcerzy  

Grudziądza, powiatu i  gminy Gruta były dniami wyjątkowymi  

za przyczyną „STULETNIKA” – II Powiatowego Przeglądu  

Dawnej i Współczesnej Piosenki Harcerskiej. Impreza w formie 

biwaku odbyła się na terenie SP w Boguszewie. Uczestniczyło  

w niej ponad stu utalentowanych muzycznie i wokalnie zuchów 

 i harcerzy oraz grup pozaharcerskich. Interesujące warsztaty  

muzyczne przeprowadzili instruktorzy: Dorota Berent, Klaudia 

Dziubkowska i Karol Aleksandrowicz. Młodzi wykonawcy mieli 

niebywałą okazję rozwinąć swoje talenty pod okiem profesjonali-

stów. Piątkowy wieczór minął pod znakiem integracji i wspomnień 

o Tadeuszu Maślonkowskim ps. Sosna, przedwojennym drużyno-

wym słynnej grudziądzkiej „Błękitnej Ósemki” poległym  

w Powstaniu Warszawskim. Sobotnie popołudnie i wieczór to czas 

wokalnej „rywalizacji” zespołów i solistów. Jury w składzie:  

Dorota Berent, Klaudia Dziubkowska i Aleksandra Kanios  

przyznało nagrody Przeglądu. 

Złotą Statuetkę STULETNIKA zdobyły „Dziewczyny  

z Jabłonowa” (opieka muzyczna Andrzej Derkowski). Srebrną – 

Drużyna Starszoharcerska „Tropiciele Ognia” z Lidzbarka  

Welskiego (o.m. ks. Mariusz Matusiak). Brązową – harcerka Alicja 

Karbownik – Hufiec Jabłonowo Pomorskie (o. m. Andrzej  

Derkowski). Wyróżnienia zdobyły 48 GDH „Samarytanki”, zuchy 

12 Gromady Zuchowej z Boguszewa oraz „Mali Zdobywcy”  

- zuchy 19 DH ze Słupa. Wyróżnionych przygotowały wokalnie  

i muzycznie phm. Tomasz Dmuchowski, pwd. Dorota Banaszkie-

wicz i pwd. Agnieszka Wojtakowska. 

W niedzielne przedpołudnie wręczono nagrody (upominki 

otrzymali wszyscy uczestnicy), był to też czas sprzątania  

i pożegnań. Nad całością czuwała komendantka Hufca ZHP  

Grudziądz Elżbieta Fabińska, animatorka wydarzenia. Dzielnie 

wspomagała ją grupa kwatermistrzowska – druhny: Paulina  

Barszczewska, Eliza Czerwińska, Marysia Dąbrowska, Iza  

Sułkowska i Natalia Szumotalska. Duchowo i finansowo wspierał 

Powiat Grudziądzki, Jerzy Strużyna, załoga SP w Boguszewie  

z druhną dyrektor Hanną Pęksą na czele oraz wójt Haliną  

Kowalkowską. Gościnnie na Przeglądzie wystąpił zespół  

PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa Janikowskiego.             (ef) 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/sejmik-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego,5,l1.html


 

Głos Gruty 
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