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           Odnaleźli ojca i dziadka 

 

 21 lipca 2017 roku to szczególny dzień w rodzinie Czeriewko  

z Ukrainy. Tego dnia sekretarz Urzędu Gminy Jarosław Poznański,  

w imieniu wójt, przyjął szczególnych gości: Elenę, Aleksandrę i Sergieja 

(córkę żołnierza i wnuków), którzy przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

Czerwonego Krzyża Ukrainy oraz Biurem Informacji i Poszukiwań  

Polskiego Czerwonego Krzyża ustalili miejsce pochówku ich ojca  

i dziadka – szeregowego Aleksandra Andrejewicza Czeriewko  

(ur. w 1904 r., zginął podczas działań wojennych w wyniku odniesionych ran 

3 lutego 1945 r.). 

 Rodzina dotarła do Gruty pociągiem i autobusami. Był to ważny  

moment dla trojga Ukraińców. Córka i wnukowie mogli wreszcie,  

po 72 latach od zakończenia II Wojny Światowej, uklęknąć przy wojskowej 

mogile, pomodlić się, zapłakać… Wreszcie jest miejsce, wreszcie  

jest cmentarz, na którym pochowany został szeregowiec 

Aleksander Czeriewko. Teraz już dla Eleny, Aleksandry, Siergieja i innych  

z rodu Czeriewko Cmentarz Wojenny w Mełnie będzie miejscem  

szczególnym, bo trwałym skrawkiem ziemi, z którym związana została  

ich Pamięć. 

 Niedługo po odwiedzinach nekropolii Ukraińcy musieli wracać  

do domu. Jednak by upamiętnić miejsce pochówku dziadka i ojca  

chcieliby, aby na mełnieńskim cmentarzu pojawiła się tablica z jego  

imieniem i nazwiskiem, a może nawet niewielki obelisk.  

Gdy wójt gminy Gruta podejmie działania w tej kwestii, poinformujemy  

Państwa o tym w kolejnych numerach Głosu Gruty.  

Tekst: RAS/MM  

Historie takie jak te powinny nam uświadomić, że Cmentarz Wojenny w Mełnie jest miejscem, do którego, często po latach, 

przybywają ci, którym wojna zabrała najbliższych...      

Z ksiąg USC 

 

W lipcu w naszej gminie urodziło się 5 dzieci, 4 osoby zmarły.  

Związek małżeński zawarło 5 par. 

 Powyższa historia to nie pierwszy przypadek odnalezienia miejsca  

pochówku bliskich. 3 czerwca br. nekropolię w Mełnie odwiedzili także  

Ion Fistikanu i Pietru Pucuntika z Mołdawii. Okazało się, że w Mełnie pochowany jest wujek pana Iona – Aleksander Kurmiej, 

wcielony do Armii Czerwonej. Żołnierz został ciężko ranny w walkach pod Radzyniem Chełmińskim, zmarł 19 lutego 1945 r. 
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                  Warsztaty wikliniarskie w WTZ Gruta 

 Grupa nieformalna Aktywny WTZ otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000 zł w ramach projektu „Inicjuj  

z FIO BIS” z Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację projektu pod nazwą „Spojrzenie w przeszłość”. 

 W dniach 5 i 6 lipca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie został zrealizowany pierwszy etap projektu. Odbyły  

się wówczas dwudniowe warsztaty wikliniarskie. Zajęcia prowadził wykwalifikowany wikliniarz. W czasie zajęć uczestnicy 

projektu wykonywali  z wikliny własnoręcznie koszyki do chleba. Nie  było to zajęcie łatwe, ale większość uczestników  

przy pomocy wikliniarza oraz opiekunów z WTZ wykonała w całości koszyk, który po zakończeniu projektu będą mogli zabrać 

do domu i cieszyć się z faktu, iż sami go wykonali.  

 22 sierpnia odbył się drugi etap projektu „Spojrzenie w przeszłość”. Tego dnia uczestnicy projektu wyjechali  

do Torunia, gdzie w Muzeum Etnograficznym uczestniczyli w zajęciach pod nazwą „Spotkanie w wiejskiej zagrodzie”.  

Pracownik muzeum oprowadził uczestników po skansenie, opowiadał o tym, jak wyglądało życie na wsi 150 lat temu,  

począwszy od urządzenia domów, przez pracę, po czas wolny i zabawę. Po zwiedzeniu chałup i wiatraka uczestnicy wycieczki 

udali się na dalszą część imprezy do budynku muzeum. Tam spróbowali własnymi rękami wyciąć firankę z bibuły. Jadzia  

i Franek posłużyli za modeli i zaprezentowali ubrania z tamtych czasów. Dla dopełnienia tematyki wiejskiej przygotowano  

również odpowiedni poczęstunek. Był pyszny świeży chleb ze smalcem, tradycyjna drożdżówka oraz kawa zbożowa.  

Po posileniu się uczestnicy mieli więc siłę na dalszą część imprezy. Na zakończenie mieli bowiem możliwość nauki gry  

na instrumentach oraz poznali kilka ludowych tańców, co dało im dużo radości.  

 Trzeci i ostatni etap projektu to spotkanie integracyjne podsumowujące działania, które odbędzie  

się 5 września w WTZ Gruta. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną koszyki wykonane przez uczestników projektu oraz przed-

stawiona zostanie prezentacja na temat ginących zawodów na wsi. Spotkanie zakończone zostanie ogniskiem z pieczeniem 

kiełbasek.  

Na spotkanie zostaną zaproszeni rodzice uczestników oraz goście. 

Dożynki Gminne 2017 czas zacząć! 
 Gminne Święto Plonów rozpoczęło się tradycyjnie, 

czyli koncelebrowaną mszą świętą dziękczynną, której 

przewodniczył ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski,  

proboszcz parafii w Grucie. W nabożeństwie uczestniczyli 

również proboszczowie Marek Wysiecki z Okonina  

i Kazimierz Wiśniewski z Dąbrówki Królewskiej. 

 Na początku mszy starostowie dożynek  

Joanna Wiater z Plemiąt i Bartosz Rolewicz z Okonina 

przekazali księdzu H. Szczodrowskiemu bochen chleba. 

Początek nabożeństwa to także poświęcenie wieńców  

dożynkowych  z  sołectw. Kazanie wygłosił  ksiądz  

kanonik M. Wysiecki, który z największym szacunkiem 

odniósł się do pracy rolników, podziękował im za tegoroczny bochen chleba. Po zakończeniu nabożeństwa korowód  

dożynkowy, z wozem strażackim i orkiestrą na czele, a także przedstawicielami władzy, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami 

przemaszerował z kościoła na plac koło Urzędu Gminy. Tu, przy śpiewanej przez zespół wokalny Złoty Wiek piosence Plon 

niesiemy, plon, odbyło się tradycyjne przekazanie bochna chleba wójt Halinie Kowalkowskiej przez starostów dożynek. 

 Prowadząca grucki samorząd, odebrawszy chleb, ucałowała go i powiedziała: – Z czcią i godnością przyjmuję Wasz 

dar. Chleb ten jest symbolem ciężkiej i trudnej, całorocznej pracy rolnika. Chylę z szacunkiem głowę przed Wami,  

przed wszystkimi rolnikami i przyrzekam, że będę ten chleb dzielić sprawiedliwie, tak, by nikomu z mieszkańców naszej  

gminy go nie zabrakło. Po uroczystym przemówieniu nastało krojenie i łamanie bochnów chleba przez wójt,  

przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szynkowskiego i starostów dożynek, a także częstowanie nim wszystkich przybyłych 

na Święto Plonów. 
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 Rywalizacja rozstrzygnięta została wyłącznie  

w kategorii mężczyzn, gdyż panie z powodu trudnych  

warunków pogodowych nie zdecydowały się na wyścig.  

Zwycięzcami I Zawodów Kajakarskich w Grucie zostali:  

Piotr Tracki (I miejsce), Patryk Lisowski (II miejsce),  

Bartosz Krysztofiak  (III miejsce) oraz Hieronim Szlas  

(IV miejsce). Przewodniczącym komisji sędziowskiej zawodów 

był Mariusz Kurkus, który czuwał nad prawidłowym  

przebiegiem zawodów. Bezpieczeństwo zarówno w wodzie,  

i na plaży zapewnili strażacy z OSP Gruta.  

 W ramach obchodów tegorocznych dożynek odbył się również rajd  

rowerowy. O 9 rano cykliści spotkali się przy Urzędzie Gminy, a chętnych  

nie brakowało - zgłosiło się 26 uczestników, w tym dzieci i młodzież.  

Trasa liczyła 37 km, częściowo przebiegała przez otulinę malowniczego  

Rezerwatu Doliny Osy. W szkole podstawowej w Słupie, dzięki  

zaangażowaniu sołectwa Słup i miejscowej szkoły podstawowej,  

dla wszystkich uczestników przygotowano ognisko z kiełbaskami. Pogoda  

w tym roku dopisała uczestnikom. Odpoczynek w szkole w Słupie okazał  

się bardzo atrakcyjny również ze względu na możliwość obejrzenia  

sali ekspozycyjnej promującej Rezerwat Przyrody Dolina Osy.   

 Organizator dziękuje OSP Słup i OSP Gruta za zapewnienie  

bezpieczeństwa w czasie rajdu.                       

 Z kolei w niedzielę 27 sierpnia odbyły się pierwsze zawody kajakarskie. Rywalizacja polegała na jak najszybszym  

pokonaniu wyznaczonego dystansu, płynąc pojedynczo w kajaku. Udział w zawodach mogły wziąć wyłącznie osoby dorosłe,  

a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Na miejsce zawodów wybrano urokliwe nabrzeże jeziora gruckiego. 

        W trakcie uroczystości wystąpiły takie zespoły, jak: Złoty Wiek, orkiestra dęta Bobrowniki pod batutą  

Aliny Podolak, laureatki Festiwalu „Wyśpiewaj sukces”, zespoły PÓŁnaPÓŁ, TiM, Doris Band. Gwiazdą  

wieczoru była grupa THE POSTMAN, czyli polscy  Beatlesi.  

 Dożynki to również smakowite akcenty kulinarne: degustacja potraw przygotowanych przez stowarzyszenia, sołectwa 

oraz przez Zespół Szkół i Przedszkole Samorządowe. Podczas uroczystości mogliśmy również podziwiać wieńce dożynkowe  

z: Annowa, Boguszewa, Gruty, Nicwałdu, Okonina, Orla, Plemiąt, Pokrzywna, Salna i Słupa. 
T  ekst/foto: RAS 

    Tekst/foto: OK 
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                               Biwak pełen emocji! 

  

 Jak co roku wójt Halina Kowalkowska zaprosiła młodzież szkolną z całej gminy na wakacyjny biwak do miejscowości 

Piła Młyn w Borach Tucholskich. Uczestnicy przez 4 dni mierzyli się z codziennością biwakową - kąpali się w jednym  

z najczystszych jezior w województwie, spali w namiotach, zwiedzali okolicę - rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi,  

akwedukt w okolicy Fojutowa oraz aquapark, brali udział w niezliczonych konkursach, zjedli dziesiątki lodów. 

 W tym roku pogoda wystawiła jednak uczestników obozu na wielką próbę - potężne wichury i burze spowodowały,  

że obóz został odcięty od prądu i bieżącej wody. W nocy z 11 na 12 sierpnia uczestnicy biwaku zostali ewakuowani przez kadrę 

do miejscowej stołówki, przeszkoleni przez Komendanta Obozu Stanisława Kwaśniaka z zasad bezpieczeństwa, przeczekali 

bezpiecznie burzę. Kierownik biwaku pani Aleksandra Materka przez wzgląd na bezpieczeństwo dzieci podjęła decyzję  

o skróceniu obozu o jeden dzień i po feralnej nocy wszyscy bezpiecznie wrócili do domów. 

 Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku pogoda okaże się łaskawsza i uczestnicy wrócą skąpani… wyłącznie promieniami  

słońca.  

           Salno dobrze się bawi w wakacje! 

 22 lipca odbył się festyn wakacyjny organizowany co roku przez  

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno. Uczestnicy bawili się przy udziale  

animatorów z firmy Kondeja. Dzieci mogły się wyszaleć m.in. na dmuchanej  

zjeżdżalni. Odbyła się również loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zabawa 

taneczna odbyła się przy akompaniamencie DJ NICO. Goście imprezy degustowali 

pyszną grochówkę, bigos, chleb ze smalcem i ogórkiem, dania z grilla i domowe 

ciasta.  

 Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych odbył się turniej  

piłkarski, w którym udział wzięło 8 drużyn. Zwycięzcą została drużyna z Venture  

Industries. 

Organizatorzy festynu serdecznie dziękują sponsorom za okazaną pomoc. 

 Zajęcia wakacyjne w Bibliotece w Okoninie 

 W dniach 10-14 lipca w Bibliotece w Okoninie miały miejsce zajęcia dla dzieci i młodzieży. Każdego dnia w zajęciach 

brało udział kilkunastu uczestników. W programie zapewnione były zabawy integracyjne, sportowe, quizy literackie, gry  

planszowe oraz kreatywne zajęcia z papierem. Ogromnym wydarzeniem była też dyskoteka, podczas której niemal wszyscy 

przyłączyli się do tańca.  

 Dobrze przyjęte zostały dwa dni kulinarne – gofrowa środa i sałatkowy  

piątek. Dodatkową atrakcją tegorocznych zajęć był kosmetyczny zakątek,  

w którym Małgorzata Bachanek udzielała porad, jak pięknie zadbać o paznokcie  

i wykonywała licznym chętnym manicure hybrydowy.  

 Tegoroczne zajęcia po raz kolejny pokazały, jak świetnie można się bawić  

w Bibliotece!    Tekst/foto: A. Fabrykiewicz 

Tekst/foto: K. Drzazga 

           Tekst: OK/ Foto: RK 

UWAGA UCZESTNICY BIWAKU! 

Wójt Halina Kowalkowska w ramach rekompensaty  

za skrócony wypoczynek zaprasza wszystkich uczestników 

biwaku na wspólny wyjazd do Aquaparku w Redzie!  

O dostępnych terminach wyjazdu poinformujemy na stronie  

internetowej www.gruta.pl oraz na plakatach wywieszonych 

w placówkach oświatowych.  

                                                            Serdecznie zapraszamy! 
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                                    Wesołe wakacje z GCK! 

 

             18 sierpnia to ostatni dzień zajęć wakacyjnych w świetlicach wiejskich, organizowanych przez Gminne Centrum 

Kultury w Grucie i sołectwa. Spotkania instruktorek Katarzyny Ryzner i Marioli Klasińskiej z dziećmi rozpoczęły się 3 lipca  

w Boguszewie i Gołębiewku, natomiast ostatnimi miejscowościami były Salno (plus Dąbrówka Królewska) i Słup (plus  

Jasiewo). Zajęcia  zaczynały się od godz. 9, a kończyły o 15.30.  

 Uczestnicy przede wszystkim spędzali czas, zajmując się najróżniejszymi formami plastycznymi, począwszy  

od rysowania po dekupaż. Nie brakowało też wyklejania witraży plasteliną, oklejania krepą doniczek z kwiatami,  

różnotematycznych kolorowanek (głównie z motywami wakacyjnymi), wykonywano też zwierzątka z talerzyków papierowych. 

W każdej świetlicy robiono kartki okolicznościowe oraz wycinano z arkusza kreatywnego rozliczne motywy: od kwiatków, 

grzybków, owoców po gwiazdki i serduszka. Następnie wszystko to przyklejane było do wyciętych kawałeczków z arkusza 

magnesowego. Tak wykonana praca mogła być przymocowana do metalowej powierzchni, na przykład lodówki.  

 W wielu miejscowościach dzieci miały dodatkowe atrakcje. Na przykład w Nicwałdzie na zakończenie tygodnia  

(10-14 lipca) panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń z Iwoną Brzóskowską na czele i sołtysem Kazimierzem Suszkiem  

oraz pracownikami szkoły przygotowali ognisko z kiełbaskami. Dzieci tego dnia odwiedziła dyrektor GCK  

Hanna Szumotalska, która przywiozła słodycze i napoje. Zapytała też uczestników, czy podobały się im zajęcia. Dziewczynki  

i chłopcy jednogłośnie stwierdzili, że było ciekawie i wesoło. Sołtys Jacek Szczepanek z Orla, wspólnie z rodzicami  

podziękował dyrektor i instruktorkom za twórcze wakacje i obdarował dzieci łakociami. Z kolei podczas zajęć w Gminnym 

Centrum Kultury (17-21 lipca) dziewczynki i chłopców odwiedziły Ewa Schmidt, sołtys Gruty i wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy oraz Danuta Litwinowicz z Rady Sołeckiej. Panie przyniosły dzieciom nie tylko słodycze, ale także wspólnie 

 z instruktorkami zajęły się grillowaniem. Atrakcyjny był finał zajęć w Kitnowie, sołtys i radny Artur Błędowski zafundował 

uczestnikom seans filmowy w grudziądzkim Heliosie.  

 Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie zajęć realizowany był program profilaktyczny, a w związku z tym skorzystano  

z dofinasowania z funduszu przeciwalkoholowego. Dzięki dodatkowym finansom można było zakupić więcej materiałów  

plastycznych. 

 Podsumowując, należy jednoznacznie stwierdzić, że tegoroczne zajęcia były bardzo udane. Złożyła się na to dobra  

organizacja, szeroki wachlarz plastyczno-zabawowych propozycji oraz zaangażowanie osób ze stowarzyszeń, sołectw, filii  

bibliotecznych, a także niektórych szkół.  

 Dyrektor GCK wdzięczna jest za każdą pomoc i bardzo za nią dziękuje. Natomiast uczestnicy dziękują dorosłym za to, 

że uatrakcyjnili im wakacje.    

 Złoty Wiek koncertuje! 
 

 To już tradycja, że zespół Złoty Wiek działający  

w Gminnym Centrum Kultury w Grucie zapraszany jest  

do Wąbrzeźna na Ogólnopolską Biesiadę Seniorów. W tym roku 

(16 lipca) było to już czternaste spotkanie. Przybyli na nią seniorzy 

z różnych zakątków kraju, zaprezentowali wokalno-muzyczne  

talenty. Złoty Wiek zaprezentował się w dwóch piosenkach Młodym 

być i Czerwonych korali sznur. I oczywiście zebrał wielkie brawa.  

14 sołectw 

 Biesiada Seniorów nie ma formy konkursu, zespoły po prostu przedstawiają swoje piosenki i w ten sposób „informują”, 

że – jak w przypadku Złotego Wieku – w Grucie jest grupa starszych osób lubiących śpiewać.    

– Optymizm, dobry humor i niezawodna kondycja sprawiły, że zabawa była przednia – podsumowała kulturalne wydarzenie 

Marlena Tywanek z Wąbrzeskiego Domu Kultury. 
  Tekst/foto: RAS 

Tekst/foto: RAS 

672 dzieci 

7 tygodni 
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SPORT W GMINIE 

                              Oliwa Średzińska Mistrzynią Polski!  

 

 Wychowanka klubu „Horyzont Mełno” Oliwia Średzińska po raz trzeci 

sięgnęła po złoty medal. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  

(9-12 lipca) pobiła aż osiem rekordów Polski!  

 Oliwia startowała w kategorii wagowej do 90 kg i podniosła w dwuboju 

168 kg (78 kg + 90 kg). Na zawodach nasza zawodniczka poprawiła swój  

własny rekord - uzyskany w Siedlcach rezultat w rwaniu jest nowym rekordem 

Polski do lat 17 (w tej wadze). Pozostałe rekordy Oliwii klasyfikuje  

się w kategorii do lat 23, gdyż przepisy pozwalały naszej ambitnej  

zawodniczce zmierzyć się ze starszymi koleżankami. 

 – Ta dziewczyna ma nie tylko ogromne ambicje sportowe, ale także  

ogromnego ducha walki. I to są jej wielkie atuty – podkreśla dumny trener  

Zenon Osuch. 

 Sztangistka nie spoczywa jednak na laurach i już przygotowuje  

się do Mistrzostw Europy, które odbędą się we wrześniu w Kosowie.  

Jak podkreśla sama Oliwia - stać ją na jeszcze więcej. 

                                                                                                     Tekst/foto: RAS 

Oliwii i jej trenerowi  

serdecznie gratulujemy  

i życzymy kolejnych  

medali! 

                                  Nutella Mini Tour de Pologne 

 W Polsce co roku organizowany jest wielki wyścig kolarski Tour  

de Pologne. Jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych imprez 

sportowych. Dzieci, które na co dzień trenują kolarstwo, uwielbiają tego  

rodzaju wyścigi. Jest to dla nich okazja do zdobycia autografów  

od światowej sławy zawodników. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom 

młodzieży, dzięki współpracy z ALKS Stal Grudziądz, nauczyciele  

A. Kalinowska i A. Zadykowicz zorganizowali wyjazd na tę imprezę  

sportową. Adepci kolarstwa nie tylko obserwowali zawodowców, ale mieli 

także możliwość sprawdzenia swoich sił na wyścigach zorganizowanych  

specjalnie dla najmłodszych. Były to zawody: Nutella Mini Tour de Pologne 

oraz  Mistrzostwa Szkółek Kolarskich w Zakopanem. 

 Zawodnicy UKS Omega Gruta uczestniczyli w pięciu etapach  

tegorocznego Tor de Pologne. W każdej kategorii wiekowej startowało  

kilkaset dzieci, rywalizacja była bardzo zacięta, ale wszyscy z uśmiechami  

na twarzach przekraczali linię mety. Dla zwycięzców organizator przewidział 

bardzo cenne nagrody.  

 W Krakowie na podium stanęła Maja Tracka, która zajęła drugie  

miejsce, natomiast  w Katowicach Kaja Bonas wywalczyła trzecią lokatę.  

Ponadto drużyna młodziczek w składzie: Kaja Bonas, Maja Tracka,  

Julia Włodarczyk oraz Wiktoria Milda trzykrotnie wygrały klasyfikację  

drużynową: w Krakowie, Katowicach i Szczyrku. W klasyfikacji generalnej 

drużyn wspólnie z zawodnikami ALKS Stal Grudziądz zajęliśmy pierwsze 

miejsce.  

Organizatorzy dziękują sponsorom za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. 

Tekst/foto: A. Kalinowska 
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SZKOLNICTWO W GMINIE 

                  Wieści z gminnych szkół 

  

 Tuż przed dźwiękiem pierwszego dzwonka w murach 

szkolnych po wakacyjnej przerwie pochylamy się nad zmianami 

oświatowymi na terenie gminy Gruta. 

 Liczebność nowo przyjętych uczniów do klas pierwszych  

w poszczególnych placówkach wygląda następująco:  

SP Boguszewo - 6 uczniów, SP Gruta - 15 uczniów, SP Nicwałd 

- 20 uczniów, SP Plemięta - 6 uczniów oraz  

SP Słup - 11 uczniów. Natomiast do grona przedszkolaków  

w placówce w Mełnie dołączy 27 trzy- i  czterolatków.  

Dodajmy, że w tym roku do Przedszkola w Mełnie uczęszczać 

będzie 79 dzieci.   

 W tym roku zgodnie z reformą oświaty powstało pięć szkół ośmioklasowych. Wiąże się to z dużymi zmianami  

organizacyjnymi w gminie.  

 W okresie wakacji przeprowadzono dwa konkursy na dyrektorów szkół - w Boguszewie oraz w Plemiętach.   

Wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska funkcję dyrektorów wymienionych placówek na okres 5 lat powierzyła kolejno Hannie 

Pęksie oraz Iwonie Węcławskiej. 

 Poruszając kwestie związane ze szkolnictwem w gminie, należy podkreślić, że dzięki zaangażowaniu gminy  

oraz dyrektora placówki w Szkole Podstawowej w Grucie utworzone zostaną dwie klasy sportowe. Do klas sportowych zapisa-

nych zostało łącznie 44 uczniów (do klasy VII 20 uczniów, do klasy IV 24 uczniów).  

 - Uczniowie klasy siódmej będą systematycznie podnosić swój poziom, natomiast spośród uczniów klas czwartych  

będziemy starali się wyłonić sportowe talenty, przygotować młodzież do zawodowej rywalizacji sportowej – zapewnia  

Aleksander Zadykowicz, nauczyciel wychowania fizycznego.  

 Tekst: OK 

 Pożegnanie wakacji z biblioteką!  

 

 W ostatni wtorek sierpnia w ramach pożegnania wakacji pracownicy Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grucie  

zorganizowali wycieczkę do Grudziądza. Chętnych nie brakowało - 41—osobowa grupa zwiedzała obiekty Miejskich  

Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu  - Stację Uzdatniania Wody i Oczyszczalnię Ścieków. Dla dzieci było  

to ciekawe doświadczenie.   

 Następnie dla uczestników wycieczki zorganizowano ognisko w Białochowie. Wspólnie pożegnano tegoroczne  

wakacje. Wraz z  panią Hanną Grudziecką, przedstawicielką Nadleśnictwa Jamy, miło spędzono czas na wspólnych  

rozmowach na ścieżce dydaktycznej i zabawach na świeżym powietrzu.  

Tekst/foto: CC 



8 

ZAPROSZENIE 

15 września o godz. 18:00 w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu  

Odbędzie się promocja nowej książki Stanisława Raginiaka Wiktoria. Na ponad dwustu stronach autor 

dokonał zapisu codzienności, jaką zna wielu z nas z rodzinnych spotkań. Raginiak w krótkich  

opowiadaniach uchwycił jednak przede wszystkim szybko upływające chwile w relacji dziadkowie-

wnuki. Wiktoria to pełen miłości obraz powstawania więzi między starszym a najmłodszym pokoleniem,  

z pewnością wart lektury.   

Druki wniosków dostępne są w  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Grucie oraz na stronie  

www.gruta.pl w zakładce 500+ 

ORGANIZATORZY: 

Wójt Gminy Gruta 

Sołectwo Gruta 

Parafia rzymsko-katolicka pw. WNMP  
w Grucie 

Międzygminne porozumienie  
Samorządowe MPS 

Gminne Koło Polskiego Koła  
Wędkarskiego 

Gminna Biblioteka Publiczna  
im. Wiktora Kulerskiego w Grucie 

Nadleśnictwo Jamy 

Chełmżyński Klub Hodowców  
Gołębi Rasowych 


