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Dwie Sesje w ciągu czterech dni…

Ukazuje się od 1991 roku

– Stosownie do artykułu 128 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Grucie stwierdza, że w wyborach, które
odbyły się dnia 9 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Brochocki
wybrany został radnym Gminy Gruta – usłyszeli zebrani. –
Teraz przewodnicząca RG odczytała:
– Wierny Konstytucji Praw Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców. – Na co radny odpowiedział: – Ślubuję.

Zapewne nie tylko dla radnych, ale i dla mieszkańców gminy
sporym zaskoczeniem było to, że zaledwie w ciągu czterech dni
zwołane zostały dwie Sesje Rady Gminy. Pierwsza oczywiście
była planowana wcześniej, natomiast jeśli chodzi o drugą
(sylwestrowy poniedziałek), to jedynym asumptem do kolejnych
obrad był fakt pozyskania przez wójt Halinę Kowalkowską 200
tysięcy złotych z Ministerstwa Finansów! Stało się to już po zamknięciu piątkowej, XX Sesji. Nagła sytuacja sprawiła, że przewodnicząca Rady Gminy Renata Templin musiała zwołać następną, jedynym jej punktem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetowej (efekt otrzymanych pieniędzy). Reasumując –
2012 rok zakończył się dla gminy bardzo korzystnym akcentem!
Wróćmy jednak do piątkowej, wyjątkowo pracowitej Sesji.
Dość powiedzieć, że podjęto osiemnaście uchwał, wysłuchano
sprawozdania wójt Haliny Kowalkowskiej z wykonania poprzednich postanowień Rady. Nie zabrakło naturalnie informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji. Sporo czasu poświęcono finansom gminy, a także planom odnowy wsi: Mełno,
Orle, Plemięta i Annowo. Była mowa również o:
– świadczeniach usług w zakresie odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów (szerzej o
tym piszemy pod koniec artykułu)
– określeniu szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadający gminie Gruta
oraz jej jednostkom podległy
– powstającym żłobku w Nicwałdzie oraz o tym, że inwestycja pod nazwą „Budowa Boiska Sportowego wraz z infrastrukturą
w Grucie” będzie ogólnodostępna dla mieszkańców naszej gminy.
Jednak zanim radni zaczęli omawiać sprawy gminy przewodnicząca Renata Templin poinformowała, że w pierwszej części
dokonane zostanie ślubowanie nowego radnego, zgodnie z procedurami, i poprosiła zebranych o powstanie z miejsc. – Poproszę
Panią Krystynę Turek, wiceprzewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, o przeczytanie zaświadczenia z Ordynacji Wyborczej, które zostały przeprowadzone w Boguszewie.

Na Sesję przybyli również podinspektor Mirosław Elszkowski, komendant policji w Grudziądzu (podlegają mu posterunki
w Łasinie i Radzyniu Chełmińskim) i aspirant Michał Mądzielewski. Zwracając się do wójt i Rady szef policji rekomendował
podwładnego na kierownika rewiru, w obszarze którego od
1.01. 2013 roku znajdzie się gmina Gruta. (Przypomnijmy, że
od tego dnia nastąpiła reorganizacja posterunków, placówka
tego typu przestała funkcjonować w Grucie.) Podinspektor bardzo pozytywnie wyraził się o dotychczasowej pracy aspiranta.
– Jestem przekonany, że przeprowadzone przeze mnie zmiany
zapewnią większe bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Gruta –
akcentował M. Elszkowski.
Podczas Sesji nie zabrakło pytań odnośnie dość drażliwego
tematu – śmieci. Przypomnimy, że od 1 lipca br. obowiązywać
będzie znowelizowana ustawa. To na razie wielka niewiadoma
zarówno dla władz samorządowych, jak i właścicieli budynków.
Obecnie obowiązujące przepisy mówią, że każda nieruchomość, w której powstają odpady komunalne, musi być wyposażona w pojemniki lub inne urządzenia do zbierania śmieci. Jednak nie określają, jakie mają to być pojemniki, kontenery czy
worki foliowe, ani na kim ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych?
Podobnie jak w dotychczasowych zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, tak samo w znowelizowanej
ustawie do obowiązków właściciela nieruchomości będzie należało wyposażenie jej w pojemniki do zbierania odpadów. Ponadto urządzenia te powinny być utrzymywane w odpowiednim
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stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Nic więc dziwnego, że sołtys Henryk Wyłupski z Plemiąt
(wtórował mu kolega Krzysztof Chociaj z Annowa) dopytywał
się, jak od lipca wyglądać będzie w naszej gminie sprawa pojemników na śmiecie? Czy każdy sam będzie musiał kupić? Czy zabezpieczy je firma, która wygra przetarg? – Pytam o to, bo ludzi
to interesuje, a nie wiem, co odpowiedzieć – dociekał sołtys.
– Na niedawno odbytych zebr aniach wiejskich wyjaśniałem, że od lipca 2013 roku w sprawach gospodarki śmieciowej
zapowiada się mała rewolucja – głos zabrał Tadeusz Szczepanek,
zastępca wójt, odpowiadający za sprawy gospodarki. – Dlatego
nie mam żadnej pewności, iż odpadami na terenie naszej gminy
będą dalej zajmować się sprawdzone przez nas dwie firmy, które
– w ramach podpisanych umów – zaopatrywały mieszkańców
w pojemniki. Dziś nikt nie wie, co się zdarzy od lipca: kto wygra
przetarg? Na razie do drzwi urzędu puka sześć przedsiębiorstwa
tej branży, które mają rejestrację, ponieważ śmieci wymagają
odrębnego wpisu w tak zwanej działalności regulowanej. Ustawa
śmieciowa w jednym z punktów mówi, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć ją w pojemniki – kontynuował T.
Szczepanek. – Zależnie od zbieranego materiału: papier, szkło,
plastik, odpady komunalne – zbiornik ma mieć odpowiedni kolor.
Dziś w tym temacie nic więcej powiedzieć nie można – zakończył
zastępca wójt.
„Po ogłoszonym przetargu w specyfikacji będzie zaznaczone,
że firma obsługująca naszą gminę dostarczy pojemniki we własnym zakresie”, takie zapewnienie już na poprzedniej Sesji od
wójt otrzymała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Taranowicz.
Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, w poniedziałek, w
sylwestra zwołana została kolejna, XXI Sesja.
Pod koniec obrad wójt Halina Kowalkowska i przewodnicząca
Renata Templin złożyły zebranym życzenia noworoczne.
Tekst/foto: RAS

wieka jest jak przysłowiowa sól, która nadaje smak pokarmom. –
Niech zatem wszystko, co kierujemy do drugiej osoby niesie zalążek
tej soli, w przenośni i w rzeczywistości nadaje jak najlepszy i najgłębszy sens jego życiu.
Po części oficjalnej harcerska sztafeta przekazała wójt Betlejemskie Światło Pokoju. „Odważ się być dobrym”, to tegoroczne hasło
skautów i harcerzy. – Przekazane Pani wójt Światło, symboliczny
ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, jest symbolem ciepła, miłości, pokoju, nadziei i od 1991 roku stawiane jest na
wigilijnym stole – usłyszeli zebrani od harcmistrz Elżbiety Fabińskiej.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi: poseł Janusz
Dzięcioł, proboszczowie parafii z naszej gminy oraz Linowa. Obecny
był też Jan Tesmer, wójt gminy Grudziądz, podinspektor Mirosław
Elszkowski, komendant policji, major Leszek Brzeziński, zastępca
komendanta WKU oraz starszy brygadier Leszek Głowacki, szef PSP
(wszyscy mundurowi z Grudziądza). W czwartkowej uroczystości
wzięli udział również: zastępca wójt Tadeusz Szczepanek, sekretarz
gminy Jarosław Poznański, przewodnicząca Rady Gminy Renata
Templin, radni, nauczyciele, sołtysi i prezesi Stowarzyszeń.
Tekst/foto: RAS

Powitano Betlejemskie Światło

Spotkanie opłatkowe w urzędzie
Tuż po godzinie trzynastej w piątek, podczas uroczystości wigilijnej w Urzędzie Gminy zaległa cisza. Po chwili zabrzmiały głosy chóru z Zespołu Szkół w Grucie, prowadzonym przez nauczycielkę Barbarę Małkiewicz. Kilkadziesiąt osób zebranych w sali narad przykryła
niewidzialna wigilijno-bożonarodzeniowa woal. Kolędę „Pójdźmy
wszyscy do stajenki” odśpiewano wspólnie.
Chwilę później zaproszonych powitała wójt Halina Kowalkowska
i powiedziała między innymi: – Przede wszystkim dziękuję Państwu,
że przyjęliście zaproszenie. Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia,
które dla nas wszystkich niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
Na te wyjątkowe dni, a także na 2013 rok życzę wszystkim zadowolenia w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękuję tym, którzy przez
swoją pracę i zaangażowanie zrobili dużo dobrego na rzecz samorządu, gminy i wsi. Proszę Państwa, koniec roku to również moment, w
którym należy przeprosić za to, czego nie udało się zrobić. Życzę
Państwu bożego błogosławieństwa.
Do życzeń wójt dołączył się ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Grucie. – Niech boże dziecię błogosławi każdego człowieka – mówił
kapłan i dodał, że dobro, które powinno wyzwalać się z serca czło-

Chociaż mróz zaglądał przez okna do Gminnego Centrum
Kultury, znalazło się sporo odważnych, którzy nie przestraszyli
się niskiej temperatury. I było warto. Najważniejsza część dwugodzinnego spotkania to oczywiście dzielenie się opłatkiem i złożenie sobie wzajemnie życzeń, ale ważnym też momentem była
chwila, gdy do sali wniesione zostało Betlejemskie Światło Pokoju. Do Gruty przywędrowało z Bydgoszczy, do miasta nad Brdą z
Łysej Polany, a tam ze Słowacji. Początkiem d r o g i Światła
było Betlejem. O jego historii szczegółowo mówiła Elżbieta Fabińska.
Podczas Wigilijnego Wieczoru kolędy i pastorałki wykonały
zespoły PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa Janikowskiego (prawie godzinny
koncert), natomiast TiM prowadzony przez Dorotę Berent zaprezentował dwa utwory, w tym „Kolędę grucką”.
Po wspólnym śpiewaniu i opłatku dzieci poczęstowane zostały
słodyczami, a dorośli mogli porozmawiać (o świętach naturalnie)
przy filiżance herbaty lub kawy.
Tekst/foto: RAS

Wspólna Wigilia, wspólny łańcuszek

Tradycji stało się zadość. W działających w ramach Stowarzyszenia „Uśmiech” Warsztatach Terapii Zajęciowej w środowe
przedpołudnie spotkano się na Wigilii. Kierownik Sylwia Jaszewska, prezes Barbara Małgorzewicz, starosta Marek Szczepanowski oraz uczestnicy warsztatów, pracownicy i ich rodziny, złożyli
sobie nawzajem życzenia, przełamali się opłatkiem. W imieniu
wójt Haliny Kowalkowskiej najlepsze życzenia (także od siebie)
przekazała Monika Wróbel, szefowa GOPS-u. Wcześniej Marlena
Zakierska i Zbigniew Duma opowiedzieli o wigilijnym obyczaju.
Po części oficjalnej, przy płynących z płyty kolędach, konsumowano potrawy przygotowane przez instruktorów i ich podopiecznych, nie zabrakło ciast dostarczonych przez rodziny uczestników
warsztatów. Ciekawym pomysłem wigilijnego spotkania był
wspólnie wykonany łańcuszek z kolorowego papieru.
Głos Gruty
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Każdy z obecnych dostał jego skrawek, na którym wpisał swoje
imię i nazwisko. Po złączeniu zawieszony został na – już i tak
barwnie przystrojonej – choince.

w szkole. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć. Obdarowani
jednym głosem stwierdzili, że tegoroczny Mikołaj był „bardzo
fajny i najprawdziwiej prawdziwy”. Gwiazdor nie pozostał im
dłużny i – poprawiając brodę – stwierdził, że bardzo mu się podoba w bibliotece w Okoninie i chętnie zajrzy tu za rok.
Miła atmosfera towarzysząca spotkaniu z Mikołajem sprawiła,
że zarówno dzieci jak i dorośli poczuli ducha zbliżających się
Świąt.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sołectwu
Okonina, które po raz kolejny było szczodrym sponsorem przedsięwzięcia. Dziękują też Kamilowi Cichorackiemu oraz Karolinie
Szymkiewicz za przygotowanie spotkania i pomoc Mikołajowi.
Tekst/foto: AFA

Spotkanie opłatkowe
Po przedstawieniu w szkole Gabriela Rajnik, prezes Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich NICWAŁD” zaprosiła rodziców (i nie tylko) na spotkanie opłatkowe do świetlicy wiejskiej. Po
błogosławieństwie i życzeniach księdza Marka Wysieckiego przełamano się opłatkiem, złożono sobie życzenia.
Duże słowa uznania należą się Paniom ze Stowarzyszenia. Tak
ładnie przystrojone i zastawione potrawami stoły widuje się rzadko. Panie zrobiły wszystko przemyślnie, kolorowo, a jednocześnie
skromnie, że aż chciało się nawet… tylko posiedzieć i popatrzeć.
Niewątpliwie członkinie „Koła Gospodyń Wiejskich NICWAŁD”
znają się na gotowaniu i przygotowaniu najróżniejszych wiktua-

Tekst/foto: RAS

Wigilia w Dąbrówce Królewskiej

Gości w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka wigilijne
przedstawione przez uczniów klasy 0-3 pod kierunkiem katechetki Anny Zawolińskiej. Później, już podczas części artystycznej, w bożonarodzeniowym duchu śpiewał i grał szkolny zespół
muzyczny. Na sali wśród zaproszonych gości obecna była wójt
Halina Kowalkowska. Po kolędach i pastorałkach nadszedł czas
na Wigilię, łamiąc opłatek składano sobie życzenia. Na zakończenie dyrektor Marzena Samborska podziękowała wszystkich,
którzy otwierając swoje serca ufundowali słodycze dla uczniów.
Tekst: wil. Foto: MS

Mikołaj w okonińskiej Bibliotece
21 grudnia do Biblioteki w Okoninie zawitał Święty Mikołaj,
na jego przyjście niecierpliwie czekała ponad trzydziestka dzieci
i kilkoro rodziców z maluchami. Gdy tylko gwiazdor pojawił się
w drzwiach został radośnie powitany. Wcześniej dzieci przez
prawie godzinę przygotowywały dla niezwykłego gościa kartki z
rysunkami, krzyżówkami świątecznymi i labiryntami. Mikołaj
rozdając paczki ze słodyczami, książkami i… niespodziankami
porozmawiał z każdym dzieckiem, wypytał o zachowanie, oceny

łów. Wystarczy przypomnieć sobie dania serwowane podczas Dożynek Gminnych.
Na zaproszenie G. Rajnik odpowiedziało sporo osób, wśród
nich był sołtys i radny Kazimierz Suszek. Biorąca udział w spotkaniu Renata Templin, przewodnicząca Rady Gminy, złożyła
wszystkim życzenia w imieniu samorządu i własnym.
Tekst/foto: RAS

Własnoręczne ozdoby choinkowe
Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy
Razem” wspólnie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Annowie przed świętami Bożego Narodzenia wyznaczyły sobie szczególne spotkanie. Trzydzieści kobiet, wśród których była i artystyczne nauki pobierała wójt Halina Kowalkowska, wykonywało
ozdoby choinkowe, głównie bombki. – Przez prawie trzy godziny
pracowałyśmy niczym mrówki. Wszystko, co wyprodukowałyśmy
miało upiększyć nasze choinki – usłyszeliśmy od Doroty Leśniewskiej, prezes Stowarzyszenia. – Wszystko odbywało się w wesołej
atmosferze, więc tym bardziej nie brakowało nam pomysłów. Wieczór był okazją nie tylko do koleżeńskiego spotkania, ale także do
odkrycia plastycznych talentów wśród pań.
(r)

Ciekawy projekt, ważna lekcja
Anna Zawolińska, katecheta przygotowała dla uczniów projekt
pt. Wieczór wigilijny. Realizacja pomysłu wspier ana była
przez wychowawców klas 0-6 oraz uczniów i rodziców. Projekt
obejmował dwa etapy: klasowy, kiedy każdy oddział musiała
Głos Gruty
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bitną książkę i film. Ubożeje nie tylko wyobraźnia młodych
ludzi, ale także język. Zatracamy w sobie najważniejsze wartości. Rzeczywistość jakby coraz bardziej oddalała nas od siebie, mamy coraz mniej czasu, by siąść i porozmawiać o zwykłych sprawach naszego życia. „Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej”, powiedział poeta.
Na szczęście w przedstawieniu po „prowokującym” wstępie wszystko wróciło do normy; były piękne słowa o Jezusie,
kolędy. Jasełka nabrały barw i poruszyły widzów swym przesłaniem.
Plemięta
Kolejne duchowe, bożonarodzeniowe przedstawienie jury
obejrzało w szkole w Plemiętach. Ksiądz Marek Wysiecki,
katechetka Dorota Kruszczyńska i nauczycielka Mariola Lewcześniej przygotować bombkę, choinkę ekologiczną, wiersz o
tematyce świątecznej, kolędę oraz symboliczne upominki dla
wylosowanej klasy. W etapie szkolnym 14 grudnia powitaliśmy w
naszej szkole jury - dyrektor Marzenę Samborską, księdza dziekana oraz księdza proboszcza Dąbrówki Królewskiej, którzy ocenili
zadania konkursowe. Dodatkowymi obowiązkami uczniów było
nakrycie stołów, podanie potraw wigilijnych, przygotowanie karty
świątecznej oraz przybliżenie zwyczaju wigilijnego. Na koniec
jury ogłosiło zwycięzcę, została nią klasa I z wychowawczynią
Anną Budzich. Uczniowie wszystkich klas w nagrodę za udział
otrzymali upominki świąteczne. Nie zabrakło uśmiechu, dobrej
zabawy oraz pożytecznej nauki o tradycji związanej ze świętami
Bożego Narodzenia.
Tekst: MSA. Foto: SM

Drugi Przegląd Jasełkowy
Zaczęło się w piątek 21 grudnia! W trzech szkołach: Gruta,
Plemięta i Słup uczniowie pokazali jasełka. I to jak!
Pierwsze szkolne widowisko odbyło się w Zespole Szkół w
Grucie. Przyglądała się mu wójt Halina Kowalkowska, która –
oprócz życzeń – powiedziała do szkolnej społeczności bardzo
ważne zdanie: – Moje serce będzie dla was otwarte przez cały
2013 rok.
Uczniowie podziękowali wójt wielkimi brawami, wręczyli
też drobny upominek. Życzenia popłynęły również od księdza
Arkadiusza Relidzińskiego, uczącego w tej szkole religii. Nie
zabrakło świątecznych słów od Renaty Templin, przewodniczącej Rady Gminy. Dyrektor szkoły Marzena Samborska
wręczyła trzem uczniom nagrody za udział w programie Comenius.
Po części oficjalnej rozpoczęło się przedstawienie bożonarodzeniowe, które w początkowej fazie jakby swoim przesłaniem odbiegało od szablonu. W tekstach było sporo o bylejakości naszego pospiesznego, często chaotycznego życia, które
coraz częściej zdominowane jest przez mało ambitne, kiczowate programy telewizyjne, telefony komórkowe, gry komputerowe, a co za tym idzie, jest w nim coraz mniej miejsca am-

wandowska oraz zdolne dzieci przygotowali – nie pierwszy
raz zresztą – wyjątkowe jasełka. Podkreślmy, że w ubiegłym
roku uczniowie tej szkoły zwyciężyli w artystycznej gminnej
rywalizacji. Również za tegoroczne przedstawienie wszystkim
należą się duże brawa.
Słup
W tej szkole mali aktorzy również zdali egzamin na piątkę.
Czterdzieści minut przedstawienia minęło jak z bicza strzelił.

Szczególne wrażenie na widzach zrobiły tańce góralskie i piosenka z Tatr. Świetne były diabełki. Wszystko było przemyślane i dobrze zagrane.
Piątkowa uroczystość zbiegła się ze szczególną datą, tego
dnia ksiądz rezydent Czesław Dolecki obchodził 55-lecie posługi bożej. Kapłanowi złożono życzenia, otrzymał bukiet róż.
Dąbrówka Królewska

Uczniowie przedstawili jasełka podczas Wigilii. Podobnie
jak rok temu prezentacja bożonarodzeniowa zebrała gromkie
oklaski. Należy pochwalić dzieci i nauczycieli za dobrze wykonaną pracę.
Głos Gruty
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Jury wybrało…
Na początku stycznia zakończył się przegląd szkolnych jasełek. Jury Elżbieta Fabińska i Stanisław Raginiak obejrzało pięć
szkolnych widowisk, wszystkie uzyskały wysokie noty. Jednak,
tak to już jest w konkursach, do dalszego etapu komisja mogła
zakwalifikować tylko jedną grupę uczniów.
– Najchętniej na powiatowy przegląd do Łasina wysłalibyśmy
wszystkie zespoły z naszej gminy… Praktycznie w każdym
przedstawieniu było coś, co nam się podobało – podsumowała
przewodnicząca jury E. Fabińska, dyrektor Gminnego Centrum
Kultury. – To był dopiero drugi tego typu konkurs w gminie
i – podobnie jak ubiegłoroczny – stał na wysokim poziomie. Mieliśmy twardy orzech do zgryzienia. Wybierając się do szkół założyliśmy, że będziemy zwracać uwagę na oryginalność, nieszablonowość tego typu prezentacji. Nie do końca byliśmy przekonani,
że uczniowie w taki sposób zaprezentują, scenicznie zinterpretują
jasełka. A jednak…
Szanowni młodzi aktorzy, szacowni ich opiekunowie, jury
zdecydowało, że do Łasina pojadą uczniowie z Zespołu Szkół w
Grucie! To właśnie w ich jasełkach dostrzeżono pewną innowacyjność, polegającą głównie na połączeniu religijnej tradycji z
obecną, otaczającą nas rzeczywistością. A mówiąc wprost: młodzież zanim oddała hołd nowo narodzonemu Jezusowi, słownie i
choreograficznie pokazała wiele przywar wpisanych w dzisiejsze
społeczeństwo.
Zwycięzcom gratulujemy! Gratulujemy wszystkim
uczestnikom! Dziękujemy młodziutkim artystom za udział w jasełkach. Słowa podziękowania kierujemy też do nauczycieli, księży i katechetów, którzy przygotowali ich do występów. Szanowni
Czytelnicy, znamy werdykt z Przeglądu w Łasinie. Nasi uczniowie zajęli II miejsce. To spory sukces! Gratulujemy! (r )

Boguszewo
Jury z Gminnego Centrum Kultury obejrzało w Boguszewie
kolejne jasełka. Przedstawienie uczniów miało jedno przesłanie:
bohaterowie bajek oddawali hołd nowonarodzonemu Jezusowi. W
sali pojawiły się postaci z opowieści o „Dziewczynce z zapałkami”, „Jasiu i Małgosi”, „Pinokiu”, „Smerfetce” , „Czerwonym
Kapturku” i kilku innych. Mali aktorzy świetnie radzili sobie wokalnie i recytatorsko. W epilogu na scenę wkroczyły przedszkolaki – „eksportowy” towar Boguszewa, jak to określiła dyrektor
Hanna Pęksa. Maluchy bardzo ładnie zaśpiewały i rytmicznie
wymachiwały rękoma. Środowe przedstawienie przygotowali
nauczyciele: Elżbieta Kozłowska, Marta Jaworska, Iza Zdziarska i
uczący religii ksiądz Mirosław Kaźmierski.

Nicwałd
„Słyszałeś? Podobno Bóg się narodził”, te znamienne słowa
rozpoczęły jasełka w szkole w Nicwałdzie. Bardzo ciekawy spektakl wspólnie z uczniami przygotowali ksiądz proboszcz Marek
Wysiecki i katechetka Dorota Kruszczyńska. Prawie godzinne
barwne przedstawienie przykuło uwagę widzów. Nie pierwszy raz
proboszcz i katechetka udowodnili, że jak się za coś wezmą, to
robią to porządnie. Oczywiście ogromna w tym zasługa dzieci,
które w wielu wypadkach musiały nauczyć się na pamięć naprawdę długiego tekstu. Świetnie dobrana muzyka, dobrze śpiewający
uczniowie, nietuzinkowe, pomysłowo wykonane stroje – wszystko to zasługuje na wysoką notę.

ZAGRALIŚMY!
Grucka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w
świetlicy w Mełnie od godziny 15. do prawie 21. W tym roku –
jak chyba nigdy dotąd – trudno było zebrać „muzyków”, panująca grypa przerzedziła szeregi zarówno wśród tych, którzy
mieli prezentować programy artystyczne, jak i publiczności.
A jednak nie poddaliśmy się! Uzbieraliśmy 11.736.84 złotych!
Pierwszym pozytywnym akcentem 21. Finału WOŚP była

Tekst/foto: RAS
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doskonale przygotowana, wyremontowana sala w Mełnie. To
zasługa Pań ze Stowarzyszenia, także sołectwa i oczywiście władz
samorządowych. Na stołach były ciasta od KGW Nicwałd, Stowarzyszeń ze Słupa i Salna. Były kanapki dla dzieci sponsorowane
przez lokalnych właścicieli sklepów i firm. Nie zabrakło bigosu,
barszczyku, herbaty i kawy. To pierwsze wrażenie. Kolejne to
stoliki, na których leżały souveniry od wielu osób i kilku firm, w
sumie było prawie 50 rzeczy, w tym trzy torty (sołtysi A. Wesołowska ze Słupa, A. Schmidt z Jasiewa oraz p. Felska z Boguszewa), koszulka mistrza Polski w kolarstwie Matusza Nowaczka (jej
właścicielem od niedzieli jest kilkunastoletni Wojtek Holiński,
chłopiec zlicytował nie tylko tę rzecz), popularny już Polifinek
(trafił do rąk p. Berent, która również rok temu kupiła delfinka
z policyjną czapką na głowie), nie zabrakło ciekawych publikacji,
pucharu – I nagrody w grudniowej wystawie gołębi, były obrazy,
prace z Warsztatów Terapii Zajęciowej, oryginalna para łabędzi
(technika origami) – praca Magdaleny Głowackiej, radny Piotr
Szynkowski ofiarował ciekawy zestaw kieliszków wraz ze stelażem, nie zabrakło prezentów od banków. Były zaproszenia dla
rodzin na zwiedzanie zamku w Radzyniu Chełmińskim.
Scenariusz niedzielnego grania był prosty: na scenie pojawiali
się młodzi i starsi artyści, ich występy poprzedzały i przeplatały
licytacje prowadzone przez Krzysztofa Janikowskiego i niżej podpisanego. Na scenie zobaczyliśmy m. in.: zespoły bardzo mocnego uderzenia Scream i Second Side, poza tym taneczno-wokalne
świetne Papugi z Plemiąt prowadzone przez Annę Mrozińską,
oczywiście TiM z Dorotą Berent na czele i PÓŁnaPÓŁ. Były też
bardzo ciekawe prezentacje najmłodszych sportowców: kolarzy i

niędzy, zarówno przez 35 wolontariuszy, którzy w godzinach
popołudniowych meldowali się z puszkami w świetlicy, jak i z
licytacji. Już pierwsze liczenie przyniosło sporo radości organizatorom, bo mimo wspomnianych wcześniej przeciwności około godziny 17. mieliśmy ponad 8 tysięcy!
Oczywiście wypada podziękować wszystkim, którzy zechcieli przyjść do świetlicy w Mełnie i wesprzeć Orkiestrę.
Dziękujemy wójt Halinie Kowalkowskiej, że zlicytowała nie
tylko tort bezowy i znacznie zasiliła konto 21. Finału. Dziękujemy sołtysowi Adamowi Schmidtowi, że nie raz sięgnął do portfela…
Proszę Państwa, mamy powody do zadowolenia, do radości
i satysfakcji. Wykonaliśmy kawał porządnej roboty! W imieniu
Organizatorów składamy najserdeczniejsze podziękowania
wszystkim artystom, sportowcom, harcerzom i biorącym udział
w licytacjach. Dziękujemy Paniom ze Stowarzyszeń, sołtysom,
sołectwom, a mówiąc najprościej – Wszystkim, którzy z nami
byli i nas wspierali.
Ukłon w stronę Jurka Strużyny za obsługę techniczną.
Tekst/foto: RAS

ciężarowców. To dzięki Aleksandrowi Zadykowiczowi, nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkół, mogliśmy zobaczyć trening, jazdę na rowerze, ale koła kręciły się na rolkach.
Osobnym wydarzeniem były popisy bardzo młodziutkich siłaczy,
którzy już od lat ćwiczą pod uważnym okiem instruktora Zenona
Osucha. To, co pokazali najmłodsi po prostu nie mieściło się w
głowie! 9-letni Igor Osuch (uczeń podstawówki w Grucie) ustanowił swój nowy rekord życiowy w dwuboju – 96 kg! Tak, tak, proszę Państwa! 96 kg! Niejeden mężczyzna miałby z tym problem!
Inna nasza sztangowa rewelacja 11-letnia Oliwia Średzińska wyrównała swój dotychczasowy rekord! Brawo!
Oczywiście najważniejszym celem grania było zebranie pie-

Nowy projekt w naszych bibliotekach
„Jak to matka z dzieckiem swoje miejsce
w bibliotece odnalazła”

Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie realizuje projekt
„Jak to matka z dzieckiem swoje miejsce w bibliotece odnalazła”, który został ogłoszony w formie konkursu przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Pozyskane fundusze na ten
cel wyniosły 5000 zł.
Projekt odbywać się będzie w okresie styczeń-czerwiec
2013 roku we wszystkich placówkach bibliotecznych w gminie: Boguszewo, Gruta, Nicwałd i Okonin.
Harmonogram zajęć obejmuje spotkania z lekarzami pediatrą, dietetykiem i specjalistami – logopedą, pedagogiem
oraz spotkania filmowe zarówno w sali bibliotecznej, jak i w
kinie. Atrakcją będzie udział w warsztatach, na których mamy będą robiły wielkanocne ozdoby. W czasie każdego spotkania dzieci będą miały zapewniona opiekę i udział w swoim
bloku programowym. Zajęcia zakończymy wyjazdem integracyjnym dla wszystkich uczestników, a zwieńczymy go utworzeniem pamiątkowej galerii fotograficznej.
Do udziału w projekcie zapraszamy mamy z małymi
dziećmi, najlepiej niepracujące z terenu naszej gminy, które
w w/w okresie będą mogły przychodzić na zajęcia średnio 1-2
razy w miesiącu. Zajęcia odbywać się będą kolejno w każdej
bibliotece, natomiast transport dla chętnych będzie zapewniony przez Urząd Gminy w Grucie.
Możliwość zrealizowania projektu pozwoli naszym placówkom na poszerzenie oferty bibliotecznej, uwzględniając w
sposób szczególny właśnie grupę mam z małymi dziećmi.
Ponadczasową korzyścią dla bibliotek będzie nagłośnienie, że
biblioteki to znacznie więcej niż książki – to miejsce rozwoju
osobistego i lokalnego, współtworzące kulturę danej społeczności.
Koordynator Projektu Anna Fabrykiewicz
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dobę, pod numerami 997 lub 112. Podległy mi rejon jest nieustannie patrolowany, zareagujemy na każde wezwanie. Korzystając z okazji chcę zapewnić mieszkańców gminy Gruta, że reorganizacja w policji absolutnie nie wpłynie na pogorszenie ich
bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie.
Aspirant Michał Mądzielewski spotkał się już z wójt Haliną
Kowalkowską. – Była to rzeczowa, konkretna rozmowa. Od
prowadzącej samorząd otrzymałem zapewnienie, że w niezbędnych sprawach drzwi w urzędzie będą zawsze otwarte dla funkcjonariuszy – powiedział.
Nowy kierownik posterunku pochodzi z Lisnówka, podłasińskiej wsi. Rodzice byli nauczycielami. W policji służy od 1995
roku. Na początku swojej drogi przez 18 miesięcy pracował w
Warszawie. Od roku 2000 pełnił służbę jako dzielnicowy w Posterunku Policji w Łasinie, ostatnio strzegł porządku w mieście.
Aspirant M. Mądzielewski jest żonaty, ma dwoje dzieci. Zapytany o pasje odpowiedział: – Lubię podróżować, ostatni mój
wyjazd to Paryż. Kolejna „miłość” – żeglarstwo. A jeśli chodzi o
marzenia związane z poznawaniem świata, to chciałbym kiedyś
wybrać się do Australii…
Rozmawiał i foto: S. Raginiak

Z żałobnej karty…

Odszedł druh Zygmunt Bartoś
Pożegnaliśmy zacnego Mieszkańca naszej gminy, druha
Zygmunta Bartosia z Plemiąt.
Odszedł zasłużony strażak i społecznik.
W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej wstąpił w 1963
roku. Był jednym z założycieli OSP w Plemiętach. W 1967 r.
ukończył kurs mechanika motopompy.
Z. Bartoś zawsze był na posterunku, gdy trzeba było jechać do pożaru, nieść pomoc innym.
Nie zabrakło go przy budowie remizy, pracował przy jej
remontach.
Miał duszę aktywisty. Dużo dobrego zrobił na rzecz miejscowej społeczności, między innymi we wszelkich poczynaniach kulturalnych.
Koledzy podkreślają, że dzięki swojej postawie w dużym
stopniu przyczynił się do otrzymania przez jednostkę samochodu pożarniczego GBAM.
Jego oddanie obowiązkom strażaka sprawiło, że mundury
założyli dwaj synowie. Gdy ci z racji wieku opuścili szeregi
OSP, rodzinną, chwalebną tradycję przejęli dwaj wnukowie
(jeden jest naczelnikiem jednostki w Plemiętach).
Druh Zygmunt Bartoś miał 82 lata.
8 stycznia na nekropolii w Okoninie pożegnała go rodzina,
przyjaciele, wójt Halina Kowalkowska. Obecny był też starszy
brygadier Leszek Głowacki, szef PSP w Grudziądzu.
Strażaka pożegnano z asystą pocztu sztandarowego.
Cześć Jego Pamięci.
(r) Foto: M.Pukownik

Michalina znowu z tarczą!
Na zakończonym w piątek
11 bm. Małym Finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny
Polszczyzny, który odbył się w
Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Nauczycieli w Grudziądzu, Michalina Lesińska,
uczennica klasy IIa gimnazjum
Zespołu Szkół w Grucie zajęła I
miejsce. Zdolna dziewczyna
wygrała rywalizację z kilkunastoma gimnazjalistami z rejonu.
Konkurs składał się z dwóch
części – pisemnej (rozwiązanie
testu z języka polskiego i wiedzy o języku i kulturze polskiej), i ustnej (wypowiedź na temat Twittera i portali społecznościowych).
Z ostatniej chwili: dyr ektor Mar zena Sambor ska poinfor mowała
nas, że Michalina znalazła się w gronie finalistów konkursu Ojczyzny Polszczyzny i w dniach 7-9 marca będzie reprezentować Zespół
Szkół w Grucie we Wrocławiu. – Sukces uczennicy, to efekt dużego
zaangażowanie polonisty Krzysztofa Ficka – dodała M. Samborska.
Tekst/foto: wil

Zaproszenie na wystawę

NOWY KIEROWNIK POSTERUNKU
Na XX Sesji Rady Gminy
podinspektor Mirosław Elszkowski, komendant policji w Grudziądzu (podlegają mu również
posterunki w Łasinie i Radzyniu
Chełmińskim), przedstawił wójt i
Radzie aspiranta Michała Mądzielewskiego.
Rekomendując
podwładnego na kierownika posterunku w Radzyniu Chełmińskim nie szczędził pochwał pod
jego adresem. Przypomnijmy, że
od 1.01. 2013 roku nasza gmina
podlega właśnie pod tę jednostkę policyjną. Po reorganizacji
przeprowadzonej przez M. Elszkowskiego (między innymi likwidacja posterunku w Grucie), obecnie mieszkańcy naszej gminy w
razie potrzeby mogą spotkać się z funkcjonariuszami w tym samym budynku, gdzie dotychczas mieścił się posterunek. Zmieniła
się nazwa, teraz jest to Punkt Przyjęć Interesantów.
– Mieszkańcy ze swoją sprawą, problemem będą mogli
przyjść praktycznie w każdy roboczy dzień i porozmawiać z dyżurującym policjantem – mówi nowy kierownik. – Informacja o
godzinach przyjęć
wywieszona jest na tablicy na zewnątrz budynku. Oczywiście z policją można kontaktować się przez całą

1 lutego o godz. 18.00 w Gminnym Centrum
Kultury odbędzie się wyjątkowa wystawa malarska, swoje obraz zaprezentuje Krzysztof Kosowski (przed laty mieszkaniec Gruty).
Zapraszamy na spotkanie z malarstwem
metafizycznym, bajkowym, surrealistycznym,
pełnym spokoju, niepokoju, sprzeczności i harmonii.
Prace artysty znajdują się w wielu krajach.
O Krzysztofie Kosowskim przeczytać można
na
stronie
internetowej:
http://kosowskikrzysztof.bloog.pl/ Zapraszamy miłośników malarstwa na kulturalne wydarzenie. (r)

TRWA NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA
Trwa już nabór dzieci do żłobka w Nicwałdzie.
Rodzice dzieci w wieku 0-3 lat więcej informacji na ten
temat mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Gruta w pokoju nr 11
lub pod numerem telefonu 56 4686324.
Tomasz Sobociński

Nowy system gospodarki odpadami
– informacja dla mieszkańców
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona 1
lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która zmienia dotychcza-
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sowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
W nowym systemie gmina będzie miała wpływ na każdy z
jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób
gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie
składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła,
tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz procederu palenia śmieci w domowych kotłowniach.
Na terenie Gminy Gruta nowy system gospodarowania odpadami, który obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek
letniskowych, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są
gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem
uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.
Zasady funkcjonowania nowego systemu określone zostaną w
uchwałach Rady Gminy Gruta. Obowiązkowymi uchwałami przyjętymi przez Radę będą uchwały w sprawie metody naliczania
opłaty za gospodarowania odpadami i jej stawki oraz terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty, uchwała w sprawie wzoru
deklaracji, na podstawie której opłata będzie wnoszona a także
uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczona opłatę.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada zniesienie obowiązku samodzielnego podpisywania umów
przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami, na odbiór
odpadów komunalnych. Każdy mieszkaniec będzie płacił opłatę
na rzecz gminy za odebrane z gospodarstwa domowego odpady
komunalne.
Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji będzie niższa. Zgodnie z Uchwałą XIX/118/12 Rady Gminy
Gruta z dnia 13 listopada 2012 r. stawka za odpady jeżeli są zbierane selektywnie wynosi 8,50 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, a 15,00 zł (od osoby) jeżeli odpady nie będą zbierane selektywnie.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie miał
obowiązek wypełnić i przekazać do gminy deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel
nieruchomości w deklaracji będzie musiał wskazać liczbę osób
zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczyć miesięczną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przeznaczone zostaną na:
• funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
• koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
• koszty obsługi administracyjnej systemu.
B.B.

Kolarze na torze w Pruszkowie
Kolarze UKS OMEGA 10-11 listopada oraz 8-9 i 15-16 grudnia wzięli udział w zawodach na torze w Pruszkowie. Zawody
zorganizowane były dla zawodników szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą „Szukamy następców olimpijczyków.” Dla
niektórych naszych młodych kolarzy był to pierwszy start na torze, a mimo to osiągali dobre wyniki. 10-11.11 250 m. ze startu
lotnego (okr ążenie tor u) kat. Żak (szkoły podstawowe )
I miejsce Bartosz Klasiński, kat. Młodzik (gimnazja), IX Cezary

Szytniewski, XVIII Kajetan Albanowski, sprint drużynowy kat.
Żak I miejsce Bartosz Klasiński i Dawid Jaros, kat. Młodzik II
Cezary Szytniewski, Piotr Michalski, Marek Kejdrowsk. 8-9
grudnia 250 m. ze startu lotnego kat. Żak I miejsce Bartosz Klasiński, III Jakub Ścibior, XI Dawid Tuleja, XV Przemysław Tuleja, kat. Młodzik X Cezary Szytniewski, XXIII Kajetan Albanowski, scratch kat. Młodzik II m. Kajetan Albanowski, kat. Żak
IV miejsce B. Klasiński, V J. Ścibior, VI Dawid Tuleja, VIII
Przemysław Tuleja, sprint drużynowy kat. Żak III miejsce Bartosz Klasiński i J. Ścibior. 15-16 grudnia 250 m. ze startu lotnego
kat. Żak I miejsce B. Klasiński, IV J. Ścibior, IX Oskar Reich,
kat. Młodzik VII C. Szytniewski, XVII K. Albanowski, scratch
kat. Młodzik VI m. C. Szytniewski, VII M. K. Albanowski, kat.
Żak I miejsce B. Klasiński, V J. Ścibior, VII O. Reich, sprint
drużynowy kat. Żak I miejsce B. Klasiński i J . Ścibior , III M.
kat. O. Reich i D. Jaros, Młodzik III M. C. Szytniewski, P. Michalski, M. Kejdrowsk, kat. J. młodsza I miejsce Magdalena Rząca i Karolina Pizoń.

Bartosz Klasiński na I miejscu, medal wręcza Marian Więckowski.

TURNIEJ SOŁECTW GMINY GRUTA
W grudniu odbył się coroczny turniej sołectw w piłce siatkowej. Do rywalizacji stanęło pięć zespołów: Słup, Mełno Cukrownia, Gruta, Mełno ZZD i Reprezentacja Kobiet Gminy Gruta.
Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. W IX turnieju sołectw zwyciężyła drużyna Gruty (obroniła tytuł z ubiegłego roku) w składzie: Dawid Kołodziej, Bartosz Zadykowicz, Radosław Zadykowicz, Jakub Lipertowicz, Szymon Dziubkowski,
Marcin Bartoś, Bartosz Gumiński.
Wyniki meczów:
Gruta – Mełno Cuk.
2:1 (18:25, 26:24, 15:12)
Słup – Mełno Cuk.
0:2 (10:25, 21:25)
Gruta – Mełno ZZD
2:1 (12:25, 25:15, 15:6)
Mełno Cuk. – Mełno ZZD 2:0 (25:21, 25:22)
Rep. Kobiet – Mełno Cuk. 0:2 (15:25, 21:25)
Mełno ZZD – Słup
2:0 (25:17, 25:17)
Mełno ZZD – Rep. Kobiet 2:0 (25:18, 25:19)
Rep. Kobiet – Słup
2:0 (25:13, 25:21)
Gruta – Słup
2:0 (25:9, 25:8)
Gruta – Rep. Kobiet
2:0 (25:18, 25:22)
Tabela:
Gruta
Mełno Cukrownia
Mełno ZZD
Reprezentacja Kobiet
Słup
Tekst/foto: Mariusz Kurkus

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