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 Nr 8                                                                 Wydanie  sierpień  2018 

 Święto Plonów 2018 

 

 Sobota, 25 sierpnia 2018 roku – Dożynki Gminne w Grucie. W tym roku  

na boisku w Mełnie. Punktualnie o godz. 16 uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą-

dziękczynną. Przewodniczył jej ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski z gruckiej parafii.  

W Eucharystii towarzyszyli mu księża naszych parafii: Marek Wysiecki z Okonina 

 i Marek Bogacki ze Słupa.   

 – W tym szczególnym dniu dziękujemy Bogu za tegoroczne plony. Jednocześnie 

prosimy Boga o łaski dla wszystkich rolników, ogrodników i sadowników – zwrócił  

się do gospodarzy i wiernych proboszcz Szczodrowki. – Składamy hołd rolnikom 

 i jednocześnie zastanawiamy się, czy ich praca jest należycie doceniana? Czy dzisiejszy 

człowiek do końca wie, na czym polega praca gospodarzy? Słowa te należy kierować 

przede wszystkim do tych, którzy mieszkają w miastach, którzy wypowiadając  

się na tematy rolnicze, często uważają, że gospodarze mają łatwy los. A przecież tak nie 

jest. Rzeczywistość jest inna, gdyż rolnicy często nie mają wolnego dnia od pracy,  

który w dodatku zaczyna się wraz ze świtem, a kończy nocą. Mówię o tym z jednego 

powodu: byśmy wszyscy doceniali ich pracę, szanowali ich trud. Dziś, podczas 

 tej uroczystości dożynkowej, wszyscy chylimy czoła przed tymi, którzy z ziemi  

wydobywają ziarno, zmieniane później na chleb. Rolnik daje życie. Nie byłoby jednak 

zbiorów, gdyby nie było ręki Boga. Drodzy rolnicy, niech Pan Bóg błogosławi wam  

nie tylko w czasie tej Mszy Świętej-dziękczynnej, ale przez wszystkie dni roku.   

Kapłan pod koniec mszy poświęcił wieńce dożynkowe. W czasie nabożeństwa 

grała orkiestra dęta z Zapcenia, która po nabożeństwie dała krótki koncert.  

Kolejny punkt święta plonów, to przekazanie przez starostów dożynek –  

Annę Wydrzyńską z Salna i Jana Karwowskiego z Pokrzywna – bochna chleba  

Halinie Kowalkowskiej, Wójt Gminy Gruta. 

 – Przyrzekam dzielić sprawiedliwie ten bochen chleba. Niech Pan Bóg błogosławi 

wszystkim mieszkańcom gminy Gruta. 

 Następnie wójt przemówiła do rolników, zaproszonych gości i publiczności  

obecnej na uroczystości. – Szanowni Rolnicy, dziękuję wam za wasz codzienny trud  

i poświęcenie. Zdając sobie sprawę, że uzyskane plony okupione są waszą ciężką pracą 

oraz licznymi wyrzeczeniami, pragnę podziękować wam za hart ducha  

oraz kultywowanie staropolskiej tradycji, bo dzisiejsze święto plonów jest właśnie  

tradycją, która nas współtworzy, zakorzenia w nas wartości, które wyznawali nasi  

rodzice i dziadkowie. Dziękuję za piękne, misternie wykonane, okazałe wieńce, które  

są dowodem, że ziarna na nowy chleb i zasiew nie zabraknie. Dziękuję także  

za tegoroczny bochen chleba. Jest on wyrazem naszej gościnności i wrażliwości  

na potrzeby drugiego człowieka – akcentowała wójt. –  Dziś, dzieląc się nim  

z państwem, wyrażam nadzieję, że żadnemu z mieszkańców gminy Gruta  

go nie zabraknie (…). Drodzy rolnicy, wiem, że ten rok był dla was trudny. Część upraw 

nie przetrzymała zimowych mrozów. Również susza spowodowała znaczne  

szkody, obniżyła plony o około jedną trzecią, a nawet o połowę. Jednak mimo to wasz 

hart ducha można stawiać za wzór do naśladowania. Jestem przekonana, że ciężka 

 i wytrwała praca oraz wysoka kultura gospodarowania zaprocentują, nasza gmina  

jest tego dowodem. Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy święto plonów  

w szczególnym momencie dziejowym.  Rok 2018 to jubileusz stu lat odzyskania  

niepodległości przez Polskę. Nasza gmina szczyci się bohaterską historią, na naszej  

ziemi, w naszej małej Ojczyźnie znajdziemy wiele dowodów chwalebnej walki  

o wolność i niepodległość (…). Świętujmy tegoroczne dożynki, bawmy się, by w ten 

sposób wyrazić szacunek i wdzięczność tym wszystkim, dzięki którym dziś     

 verte 
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   możemy żyć i pracować w wolnej Polsce – zakończyła H. Kowalkowska. Wspomniała  także o liście  

  gratulacyjnym, który na jej ręce przesłał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Następnie  

Małgorzata Taranowicz odczytała słowa premiera skierowane do mieszkańców naszej gminy.   

Starostowie, przewodniczący Rady Gminy Piotr Szynkowski i H. Kowalkowska udali się do stołu, gdzie krojono i łamano chleb, 

by za chwilę poczęstować nim uczestników dożynek.  I w tym momencie zakończyły się oficjalne uroczystości. Prowadząca 

święto plonów Hanna Szumotalska zaprosiła mieszkańców gminy i gości do wspólnej zabawy. Atrakcji nie brakowało. 

 Przed publicznością zaprezentowali się ciężarowcy z klubu „Horyzont Mełno” trenowani przez Zenona Osucha.  

Wójt doceniła ostatnie świetne wyniki nie tylko sztangistów, ale także dziewcząt uprawiających kolarstwo – Mai Trackiej  

oraz Kai Bonas na imprezie sportowej Kinder+Sport Mini Tour de Pologne. 

 Część artystyczną rozpoczął zespół TiM. W tym samym czasie powołano komisję do rozstrzygnięcia pierwszego  

Konkursu Kulinarnego „O łychę Wójta Gminy Gruta”. W tym roku w konkursie wystawiono 7 potraw. Zgodnie z werdyktem 

komisji wygrana trafiła do Pań ze stowarzyszenia w Słupie i to one otrzymały łychę. Dodajmy, że to nagroda przechodnia,  

więc każdego roku pięknie wyrzeźbiona i opisana łycha trafiać będzie do kolejnego zwycięzcy.     

Po kilku piosenkach scenę opanował znany w kraju kabaret KAŁAMASZ, tworzony przez aktorów popularnego serialu 

RANCHO. Organizatorzy dożynek zaprosili publiczność na degustację potraw przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia,  

a także sołectwa oraz szkołę w Grucie i Przedszkole Samorządowe w Mełnie. 

 Po prawie godzinnym występie KAŁAMASZA, na scenie pojawił się zespół PÓŁnaPÓŁ, który – podobnie jak TiM – 

działa w Gminnym Centrum Kultury. 

 Tegoroczną gwiazdą wieczoru była grupa CYGAŃSKIE GITARY, która zaprezentowała naprawdę ciekawe piosenki, 

pełne rytmu i interesującej choreografii. Przeboje zespołu sprawiły, że mimo padającego chwilami deszczu, wiele osób ruszyło 

do tańca… Po GITARACH rozpoczęła się zabawa taneczna, grał i śpiewał grudziądzki duet FM. Niestety, kolejna chmura  

znowu nieco zniechęcała do pląsów. Nie zmieniło to jednak faktu, że z przyjemnością posłuchać można było znanych  

polskich przebojów. 

 Podsumowując: święto plonów w Grucie, dzięki wójt i wielu innym osobom, wypadło naprawdę świetnie.  

A gdyby nie chimeryczna aura, byłoby po prostu pięknie. Oczywiście, gdyby nie sponsorzy, święto plonów nie miałoby tak 

wielkiego kolorytu. Zatem z szacunkiem i podziękowaniem wymieniamy tych, którzy przyczynili się do realizacji kolejnych 

dożynek w Grucie: wójt Halina Kowalkowska, Piotr Madej „Pacht” Salno, Państwo Lubiszewscy „ROKOJA”, Gruta, Barbara  

i Ziemowit Rębiszowie, Jan Smoleński: AMPOL-MEROL z Wąbrzeźna, Jan Neumann, Adam Sobociński – Masarnia EKO  

z Mełna, Grzegorz Szlas – ubojnia w Grucie, Katarzyna Sulerzycka BD Brodnica, Sklep TARA w Grucie, Justyna Wiśniewska – 

„ORZEŁ” Pokrzywno, Marek Czmoch z Gruty, Marian Kleszczewski – „NOWA DROGA” RSP Gołębiewko, Państwo  

Kwiatkowscy – „LINODRÓB” z Linowa, Leszek Sułek „PRZEŁOM” RSP Linowo, Gminne Centrum Kultury w Grucie.  

Pomagały stowarzyszenia z Mełna, Nicwałdu, Okonina, Salna, Słupa i Boguszewa. Z pomocą przyszły panie z kuchni szkoły  

w Grucie i Przedszkola Samorządowego w Mełnie  
                         Tekst/foto: RAS 

 Nasza pamięć 
 

 W 79. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej  

spotkaliśmy się na uroczystości patriotycznej, połączonej  

z mszą polową  na cmentarzu wojennym w Mełnie.  

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych 

 i odśpiewaniu hymnu narodowego, delegacje złożyły  

wiązanki pod pomnikiem Bohaterów poległych za wolność 

Ojczyzny w latach 1939-45. Jako pierwsza wiązankę złożyła 

wójt Halina Kowalkowska, następnie przedstawiciele Rady 

Gminy z przewodniczącym Piotrem Szynkowskim na czele. 

Później przedstawiciele Związku Kombatantów, jednostek 

OSP, szkół, przedszkola, policji, Komendy Hufca ZHP w Grudziądzu, Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Integracji  

Europejskiej w Grudziądzu, Zarządu Gminnego PSL, przedstawiciele BS z Brodnicy, kierownik Biblioteki Gminnej, sołtysi  

oraz sportowcy UKS OMEGA. 

Po złożeniu ostatniej wiązanki głos zabrała wójt H. Kowalkowska, która powiedziała: Spotykamy się dzisiaj w dniu 

szczególnym, upamiętniającym dzień sprzed 79 lat, w którym rozpoczęły się tragiczne i zmieniające losy Polski i świata  

wydarzenia. Miejsce naszego spotkania jest również szczególne, na tym cmentarzu w Mełnie spoczywają bohaterowie,  

którzy oddali życie za naszą wolność. Znajdują się tu polegli żołnierze piechoty oraz artylerii lekkiej. W dniach 2 i 3 września 

1939 roku żołnierze zmagali się bohatersko z przeważającymi siłami dwóch dywizji armii hitlerowskiej. Spoczywają tu również  

żołnierze armii radzieckiej, 17 Francuzów, 29 Włochów oraz 1 Jugosłowianin. Zebraliśmy się tu, aby wyrazić wdzięczność tym 

wszystkim, którzy czynnie włączyli się w walkę z okupantem - zarówno tym, zrzeszonym w  organizacjach, jak również tym, 

którzy w różny sposób prowadzili walkę z najeźdźcą. Te podziękowania przekazuję na ręce kombatantów, ich rodzin  

i wszystkich mieszkańców gminy Gruta ze szczególnym przesłaniem dla młodzieży, aby pamiętali o tamtych  

wydarzeniach i aby nigdy nie zapomnieli o tragicznej przeszłości naszej ojczyzny.„Naród, który zapomina o swojej historii, 

jest skazany na zagładę", tak mówił Jan Paweł II, dlatego musimy pamiętać, o tych wszystkich tragicznych wydarzeniach  

ku przestrodze przyszłym pokoleniom. Pamiętajmy, że wojna niesie za sobą wyłącznie śmierć, zniszczenia, ogromny ból  

i cierpienie. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie historii i pamięci o bohaterach.  Dzisiejszy dzień niech będzie ważną lekcją 

historii i patriotyzmu dla młodych Polaków. Uroczystość ta powinna być okazją do refleksji, czy czynimy dobry użytek  

z wolności nam danej, za cenę tak wielkich ofiar. 
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  Kończąc, wójt zwróciła się do księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego i poprosiła go o odprawienie Mszy  

  Świętej.  Już na początku liturgii kapłan powiedział: – Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym. W  kolejną  

rocznicę wybuchu wojny oddajemy hołd żołnierzom, którzy poświęcili swoje życie za naszą wolność. Modlić się będziemy  

nie tylko za tych, którzy walczyli na gruckiej ziemi, ale także za poległych w różnych zakątkach Europy i świata. To ich odwaga 

i walka doprowadziły do zwycięstwa, do wolności. Kazanie, w duchu patriotycznym, wygłosił wikary Tomasz Jankowski.  

 Po zakończonej mszy odprowadzone zostały poczty sztandarowe. Na zakończenie odśpiewano pieśń Boże, coś Polskę. 

                       Tekst/ foto: RAS   

 Drogi do Niepodległej, rok 1920 

 

 W Annowie – kolejny już raz – miała miejsce inscenizacja wojenna,  

w tym roku poświęcona epizodowi z 1920 roku.  

 – Szanowni państwo, za chwilę zobaczymy działania wojenne, które  

przedstawi Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego z Wałcza, 

zrzeszające w swych szeregach pasjonatów z Polski; wśród nich są także  

mieszkańcy naszej gminy – tuż przed rozpoczęciem inscenizacji mówiła Hanna 

Szumotalska. – Szerzej o tym, co będzie się działo, powie narrator widowiska  

Daniel Iwański. Wysłuchamy też krótkiej lekcji historii o wojnie polsko-

bolszewickiej. Dodam, że dzięki pani wójt, panu Romanowi Sadowskiemu i pilotowi Kamilowi Dudkiewiczowi przeżyjemy 

„nalot”, nad annowskim niebem pojawi się samolot…   

 H. Szumotalska poinformowała także, że już po inscenizacji chętni będą mogli uczestniczyć w mini warsztatach i wziąć 

udział w quizie tematycznym, wynikającym z realizowanego przez Międzygminne Porozumienie Samorządowe MPS z siedzibą 

w Okoninie projektu pt. „Inscenizacja wojenna w Annowie, gmina Gruta” . Projekt ten współfinansowany jest ze środków  

europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 – Dzisiejszy patriotyczny i ważny dla naszej małej ojczyzny dzień zakończą występy artystyczne drużyn harcerskich  

z Grudziądza oraz dzieci biorących udział w projekcie, chorągwi kujawsko-pomorskiej Harcownia Gruta z siedzibą w Mełnie,  

usłyszymy również zespół PÓŁnaPÓŁ z Gminnego Centrum Kultury w Grucie – dodała H. Szumotalska i oddała mikrofon  

prowadzącej samorząd. Wójt życzyła widzom jak największych wrażeń, a żołnierzom niezłomności w boju.    

 Plenerowa impreza wzbudziła ogromne zainteresowanie, obecni na niej byli nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także 

z całego powiatu. Działania wojenne, oprócz przedstawionej przez narratora informacji historycznej, przyniosły sporo emocji, 

gdyż przez kilkadziesiąt minut nie milkły karabiny, nie brakowało strzałów z armaty, a kwintesencją był, wspomniany  

już, pozorowany nalot…  

 Po oddaniu ostatniego strzału organizatorzy umożliwili oglądającym bezpośrednie spotkanie z żołnierzami, można było 

obejrzeć broń strzelecką, a nawet wejść do okopu. Dla uczestników miniwarsztatów czekały pamiątkowe gadżety. Również quiz 

tematyczny cieszył się dużym zainteresowaniem. Laureaci konkursu otrzymali fantastyczne nagrody, natomiast pozostali  

uczestnicy dostali pamiątkowe gadżety.  

 Kolejna inscenizacja w gminie Gruta przeszła do historii. To było naprawdę duże wydarzenie historyczne i społeczne.  

Na uczestników niedzielnej imprezy czekał poczęstunek, przygotowany przez panie ze szkoły w Grucie oraz sołectwa  

w Annowie, dużym zainteresowaniem cieszył się również  Picoland dla dzieci oraz stoisko LGD Vistula Terra Culmensis. 

                         Tekst/foto: RAS 



4 

Podsumowanie zajęć wakacyjnych 2018 

 

17 sierpnia w Wiktorowie nastąpił finał prawie dwumiesięcznych spotkań 

instruktorek Gminnego Centrum Kultury z dziećmi z gminy Gruta. Ostatnie zajęcia 

wizytowała, pożegnała dzieci i wręczyła im słodycze dyrektor Hanna Szumotalska.  

W Wiktorowie, jak każdego roku, tygodniowym spotkaniom przyglądała  

się, a także wspomagała organizacyjnie sołtys Jadwiga Sykut. 

Wakacje w świetlicach wiejskich rozpoczęły się 2 lipca w Boguszewie 

 i Gołębiewku. Jak informowaliśmy na bieżąco na stronie internetowej GCK, każdego 

dnia Magdalena Sala i Katarzyna Ryzner były w dwóch miejscowościach. W jednej 

zajęcia rozpoczynały się o godzinie 9 i trwały do południa, natomiast w drugiej –  

w godzinach 12.30-15.30. Z dziećmi spotykał się również Stanisław Raginiak, który mówił o swoim wiejskim dzieciństwie,  

a także o napisanych książkach. Czytał również fragmenty opowiadań i nagradzał książką tę osobę, która najładniej  

opowiedziała o trwających wakacjach.    

Dyrektor już dokonała bilansu tegorocznych spotkań w świetlicach. Ogółem wzięło w nich udział 568 dzieci. Liczba 

mówi sama za siebie i potwierdza, że czynne wypełnienie dziewczynkom i chłopcom wakacyjnego czasu to pomysł znakomity.  

Oczywiście zależnie od miejscowości różnie wyglądała frekwencja, na przykład w Salnie każdego dnia instruktorki 

musiały plastycznie i sportowo zapełnić czas ponad dwudziestce uczestników. Bywało jednak i tak, że zajmowały się kilkorgiem 

dzieci. Nie zmienia to jednak faktu, że warto było tam pojechać, by uczyć najmłodszych malowania, rysowania, wycinania itp. 

Wielokrotnie na koniec spotkań we wsiach, dzieci mogły spotkać się z dyrektor, która pytała je o wrażenia, także o to, 

czy oferta GCK jest wystarczająca. Wsłuchiwała się w propozycje uczestników, które obiecała wprowadzić do programu zajęć 

w przyszłym roku. 

Dyrektor dziękuje sołtysom i Radom Sołeckim za pomoc w organizowaniu tegorocznych wakacji w świetlicach. 

 Podziękowania kieruje także pod adresem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Dziękujemy dzieciom, że z uśmiechem przychodziły na spotkania.  

Do zobaczenia w przyszłym roku!                          Tekst/foto: RAS 

     Z ksiąg USC 

W lipcu 2018 r. w naszej gminie urodziło się 6 dzieci,  nikt nie zmarł.  

 5 par zawarło związek małżeński.   

             Siatkówka w Szkole w Plemiętach 

             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plemiętach podpisała umowę patronacką z Klubem Sportowym STAL. Umowa  

ta dotyczyć będzie patronatu klubowego nad zawodnikami z gminnej placówki. Dzięki jej podpisaniu   

pani Magda Ślusarczyk zostanie przeszkolona na trenera piłki siatkowej, natomiast dzieci będą miały okazję uczyć  

się od najlepszych. Do tej pory placówka z Plemiąt otrzymała już sprzęt sportowy za kwotę 3000 zł. Będzie to również okazja 

dla uczniów gminnej szkoły do skorzystania z obozów treningowych, sportowych.  
Tekst: I. Węcławska 

 E-aktywni mieszkańcy gminy Gruta 

 Wójt Gminy Gruta w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Boguszewa  

pozyskała środki z programu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-

pomorskiego i łódzkiego”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 94.000,00 zł na terenie gminy Gruta odbędzie się szereg 

szkoleń dla dorosłych mieszkańców.  

 Szkolenia te będą bezpłatne, a ich tematyka różnorodna. Odbędzie się szkolenia m.in.. z zakresu kultury w sieci,  

podejmowania działań w mediach społecznościowych. Odbędą się również szkolenia dla rodziców, jak zapewnić  

bezpieczeństwo dziecka w sieci. Kolejnymi  tematami  szkoleń będą: Moje finanse w sieci, Rolnik w sieci oraz Mój biznes  

w sieci. Na szkolenia będą obowiązywały zapisy, ponieważ obowiązuje limit uczestników szkolenia — maksymalnie 12 osób. 

Każdy uczestnik będzie miał okazję pracować na nowoczesnym laptopie. 

- Pozyskaliśmy kolejną dotację, którą przeznaczymy na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców gminy Gruta. Tym razem będą 

to jakże ważne w dzisiejszych czasach, kompetencje cyfrowe. Mam nadzieję, że spośród tematyki szkoleń znajdą Państwo  

szkolenie, które okaże się przydatne w prowadzonej działalności zawodowej czy też poszerzy umiejętności związane 

 z nowoczesnymi technologiami  -  mówi Halina Kowalkowska. 

 Szczegółowy harmonogram szkoleń udostępnimy na stronach internetowych już niebawem!  

                         Tekst: OK 
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 SPORT 

 Sport na mistrzowskim poziomie! 

 Okres wakacyjnej przerwy sportowcy z gminy Gruta wykorzystali na przygotowania do ważnych imprez  

sportowych. Zarówno zawodnicy, jak i trenerzy wykorzystali ten czas w  przysłowiowych 100%.  Wyniki mówią same  

za siebie. Z wielką przyjemnością informujemy, że troje ciężarowców z naszej gminy wróciło z Mistrzostw Europy 

 z medalami, natomiast kolarze zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej ogólnopolskiej imprezy Kinder +Sport 

Mini Tour de Pologne. 

 W piątek 27 lipca 2018 r. ciężarowcy Horyzontu Mełno - Igor Osuch  

i Miłosz Średziński na Mistrzostwach Europy w Mediolanie (Włochy) zdobyli medale 

w kat. U15 – Igor srebrny, Miłosz brązowy. 

  Zdaniem trenera Zenona Osucha, jest to największy sukces naszych siłaczy od lat. 

Dzień rywalizacji był niezmiernie emocjonujący zarówno dla zawodników, jak i trenera 

oraz ich rodziców: Anny i Bartka Osuchów oraz Eweliny i Artura Średzińskich. 

 W niedzielę 29 lipca w mistrzostwach startowała również Oliwia Średzińska,  

była wychowanka klubu Horyzont Mełno, obecnie trenująca w LKS Dobryszyce.   

Zdobyła brązowy medal!  

 Obóz letni  pełen przygód i atrakcji! 

 Jak co roku Wójt Gminy Gruta zaprosiła dzieci i młodzież z terenu naszej gminy na wypoczynek letni do miejscowości 

Piła-Młyn (powiat Tuchola). W tym roku wyjazd trwał aż 10 dni. Uczestnicy obozu mieli zagwarantowane liczne wycieczki, 

m.in. wyjazd do  aquaparku w Chojnicach czy Fojutowa. Obozowicze znakomicie bawili się również w labiryntach w okolicach  

Gdańska, poznawali tajniki nauki w eksperymentarium w Chojnicach, a także zwiedzali Tucholę. Gdy spędzali czas  

w obozowisku, korzystali z kąpieli w jednym z najczystszych jezior w regionie, spacerowali po lesie, wzięli udział  

w zorganizowanym pokazie mody obozowej czy też robili pamiątkowe mydełka.  W tym roku  obozowiczom dopisała pogoda.     

                  

                                Tekst: OK 

 Kinder + Sport Mini Tour de Pologne 

 

 Piękny sukces kolarek z Gruty podczas imprezy towarzyszącej Tour de Pologne. 

Kraków, Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Biała to kolejne etapy zmagań naszych 

dziewczyn podczas Mini Tour de Pologne. Maja Tracka 3 razy  uplasowała się na podium 

z drugą i trzecią lokatą, Kaja Bonas znalazła się na podium na najcięższym etapie  

w Szczyrku. W klasyfikacji generalnej po wszystkich etapach Maja zajęła drugie, a Kaja 

czwarte miejsce wśród  młodziczek z całej Polski.  

 Dziewczyny wspólnie z chłopcami reprezentowały ALKS Stal Grudziądz i jako 

drużyna wygrali klasyfikację drużynową. Cała drużyna uczestniczyła w uroczystej  

dekoracji w Bukowinie Tatrzańskiej.                        

                       Tekst/foto: RAS/A. Kalinowska 

Serdecznie 
gratulujemy! 
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  Patryk Sapała-Niedzin laureatem międzynarodowej olimpiady! 

 Patryk Sapała-Niedzin z Gruty zdobył srebrny medal na XVI Międzynarodowej  

Olimpiadzie Lingwistycznej. Finał rywalizacji miał miejsce w Pradze, na tamtejszym uniwersytecie. 

 Jednak, by tam dotrzeć, Patryk musiał pokonać konkurentów na trzech etapach eliminacji  

krajowych. Do rywalizacji przystąpiło aż 16000 uczniów. W finale krajowym, który odbył  

się we Wrocławiu, Patryk zajął III miejsce, dzięki czemu wspólnie z 7 innymi osobami z Polski  

reprezentował nasz kraj w rywalizacji międzynarodowej. Drużynowo niestety nie udało  

się zdobyć medalu, jednak w zawodach indywidualnych uczniowie z Polski zdobyli aż trzy złote medale 

oraz jeden srebrny – zdobyty przez Patryka. 

 Dzięki wynikom indywidualnym Polska zajęła II miejsce w klasyfikacji medalowej,  

tuż za reprezentacją USA. 

Serdecznie gratulujemy Patrykowi sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach! 

Tekst: OK./ foto:  

archiwum prywatne A. Niedzin 

 W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy  

pokrótce przedstawić Państwu sylwetki wieloletnich sołtysów z gminy Gruta. Kolejnym 

sołtysem, którego zaprosiliśmy do rozmowy, jest  Pan Adam Schmidt, sołtys Jasiewa.  

 

Od ilu lat sprawuje Pan funkcję sołtysa w Jasiewie? 

Od 2 kwietnia 2007.  Jest to już trzecia kadencja. Wybrany zostałem na zebraniu  

wiejskim przez naszą lokalną społeczność.  

Co jest według Pana najważniejsze w sprawowaniu funkcji sołtysa? 

Kontakt z ludźmi. Muszą Państwo wiedzieć, że Jasiewo to specyficzna wieś, ponieważ duża 

część mieszkańców jest spokrewniona ze sobą.  

Jaki był najtrudniejszy problem w pełnieniu przez Pana funkcji sołtysa? 

Najtrudniejsza kwestia w Jasiewie to sprawa jakości wody. 

A jaki był najprzyjemniejszy aspekt bycia sołtysem? 

Zdecydowanie były to nasze dożynki . Organizowałem je przez 12 lat. Była to duża  

impreza, na którą przyjeżdżali ludzie z całego powiatu. Jasiewo jako pierwsza wieś z całej  

gminy miało dożynki. Do tej pory przygotowujemy domowy posiłek dla pielgrzymów na trasie do Rywałdu. 

Cieszy mnie fakt, że połączono asfaltem drogę Gruta- Jasiewo (parcele) i planowana jest kolejna droga do realizacji.  

Moim marzeniem jest utwardzić pozostałe drogi – już tak niewiele nam zostało. 

Czego życzy Pan mieszkańcom swojej wsi? 

Zadowolenia z życia oraz wszelkich sukcesów.  Z tego miejsca chciałbym podziękować pani Urszuli Fiszer, że  robi co roku 

piękne wieńce. Ma wielki talent.   

Na ryby z WTZ 

Pierwsze atrakcje po wakacjach to zawody wędkarskie.... 

W sobotę 18 sierpnia nad jeziorem w Grucie odbyły się zawody w łowieniu ryb,  

w których wzięli udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie.  

Zawody zorganizowane zostały przez Koło Gminne Gruta Polskiego Związku  

Wędkarskiego, przy współpracy WTZ i Stowarzyszenia „Uśmiech".  

Pogoda dopisała, cierpliwości wędkarzom nie zabrakło… Po zakończeniu  

wędkarskich zmagań spotkaliśmy się przy ognisku, gdzie – przed poczęstunkiem – 

dokonano dekoracji najlepszych zawodników, a byli nimi: Barbara Rochnowska –  

I miejsce, Jacek Szałecki - drugie, Karolina Kurnik – trzecie. Serdecznie gratulujemy!      

                              Tekst/foto: WKW 

Z sołtysem rozmawiała: OK 

      Wakacje w bibliotece 

      W czasie tegorocznych wakacji każda z placówek bibliotecznych na terenie gminy  

realizowała tygodniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział ponad sto dzieci.  

Zajęcia był różnorodne: literackie, manualne, ruchowe, sportowe… Każdy znalazł w nich coś,  

co mu najbardziej odpowiadało. 

 W Okoninie dzieci tworzyły dzieła z masy solnej, w Boguszewie i Nicwałdzie robiły obrazki  

do przeczytanych bajek, a w Grucie robiły decoupage na deskach, szkle oraz kamieniu. To tylko  

niektóre z bardzo wielu zajęć przygotowanych przez bibliotekarki. Dzieci były bardzo chętne, bawiły się aktywnie, toteż  

kilkugodzinne codzienne spotkania mijały niesamowicie szybko, a na koniec zajęć wszyscy uczestnicy w nagrodę pojechali  

do Zakurzewa, do Centrum Edukacji Ekologicznej, na niebywałą lekcję ekologii. To były zdecydowanie atrakcyjne zajęcia 

 i wycieczka, a świadczyły o tym uśmiechnięte buzie naszych dzieci. A teraz zostało tylko życzyć udanego roku szkolnego  

i zaprosić dzieci na kolejne spotkania w bibliotekach.                     Tekst/foto: A. Fabrykiewicz 
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Różne światy Raginiaka 

 

Ze Stanisławem Raginiakiem, poetą i prozaikiem, od kilku lat związanym  

z gminą Gruta, spotykamy się tuż przed wydaniem kolejnej książki  

Różne światy. 

 

O czym będzie nowa książka? 

Najnowsza proza to pięć opowiadań: Rozwód, Wroniarz, Pogrzeb Józka Rury,  

Piwnica, Wędrowiec i Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Część historii  

jest wyimaginowana, inne oparte na faktach. Myślę, że mieszkańców gminy Gruta  

może zainteresować ostatnie z wymienionych opowiadań. To rzecz o mojej przyjaźni ze zmarłym w ubiegłym roku  

Jurkiem Rębiszem, człowiekiem wyjątkowym, od zawsze związanym z kinem… 

W Pana dorobku literackim znajdziemy m.in. powieść o naszej gminie Tęcza nad Grutą, także zbiór opowiadań Wiktoria 

o wnuczce, jej relacjach z panem, czyli dziadkiem oraz wiele innych książek opowiadających o różnych sprawach tego 

świata. Która z tych powieści zabrała panu najwięcej czasu i… zdrowia?  

Chyba najbardziej napracowałem się nad prawie sześciusetstronicową powieścią Ćwokowampiria, przez 4 lata każdego dnia  

po kilka godzin, w weekendy po kilkanaście... Zdradzę, że pani Halina Kowalkowska, tak mi powiedziała, uważa ją za moją 

najciekawszą książkę. 

O czym najbardziej lubi Pan pisać? 

Jeśli chodzi o poezję, to liryki z kobietą w tle, czyli o miłości. Proza: tu dominuje powrót do lat dzieciństwa i wczesnej  

młodości, czyli wspomnienia z pięknych Mazur, gdzie się urodziłem i mieszkałem ponad 20 lat. Lubię też opisywać polską  

rzeczywistość, która nawet mnie, człowieka z ogromną wyobraźnią, niejednokrotnie zaskakuje, śmieszy, ale często też irytuje. 

Nie lubię malkontenctwa, defetyzmu i egoizmu.   

Czy są tematy, o których Pan nie chce pisać, nie lubi, nie potrafi? 

Generalnie w mojej twórczości nie ma tematów tabu. Z natury jestem romantykiem, więc często sięgam po prozę poetycką,  

gatunek trudny, ale jest wiele dowodów na to, że sobie radzę, szczególnie w opowiadaniach. Tak jest w Różnych światach. 

Czy jest jakieś motto, z którym idzie Pan przez świat, życie? 

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. To z Ewangelii świętego Mateusza.          

                  Ze Stanisławem Raginiakiem rozmawiała: OK 

Zapraszamy na promocję Różnych światów 14 września o godz. 18.00  

do restauracji Leśniczówka w Grudziądzu. 

                ZAPROSZENIE 
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