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OSTATNIE SESJE W 2014 ROKU 
17 grudnia podczas II Sesji radni dyskutowali nad istotnymi 

sprawami naszej gminy.  

Podjęli kilka uchwał, między innymi związanymi ze zmianami 

w budżecie gminy za mijający 2014 rok i w wieloletniej prognozie 

finansowej gminy za ten sam rok. Kolejne dotyczyły przyjęcia  

planu pracy komisji stałych Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej  

na 2015 r., a także rocznego programu współpracy gminy Gruta  

z organizacjami pozarządowymi. Było też sprawozdanie  

wójt Haliny Kowalkowskiej z wykonania uchwał Rady Gminy oraz 

wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym, a także informa-

cja prowadzącej samorząd o stanie realizacji zadań oświatowych  

za rok szkolny 2013/14.  

Natomiast 30 grudnia odbyła się trzecia sesja nowo wybranej 

Rady Gminy.  

Zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, 

uchwalenie budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, 

przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii  

na 2015 rok, a także zwolnienie samorządowego zakładu budżeto-

wego ZGKiM z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 

do budżetu gminy – to uchwały podjęte na ostatniej w tym roku 

Sesji Rady Gminy Gruta, która odbyła się 30 grudnia.  

Wszystkie decyzje radnych były ważne dla mieszkańców, ale 

na czoło wybija się sprawa budżetu gminy na przyszły rok, który 

radni zaakceptowali jednomyślnie. Już po głosowaniu Piotr  

Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy, pogratulował wójt 

Halinie Kowalkowskiej przyszłorocznego projektu finansowego. 

Bardzo serdecznie dziękuję poprzedniej i obecnej Radzie  

Gminy, sołtysom i mieszkańcom za współpracę i pomoc  

w mijającym 2014 roku – zaczęła wystąpienie wójt. – Uważam,  

że na miarę naszych możliwości zrobiliśmy sporo. Oby tak dalej, 

obyśmy nadal przyczyniali się do rozwoju gminy Gruta, ku zado-

woleniu mieszkańców. Przyszły rok łatwy nie będzie, ale czuję,  

że podołamy wielu sprawom, że będę miała duże poparcie zarówno 

ze strony Rady Gminy, sołtysów jak i mieszkańców. Cieszy mnie, 

że nasze społeczeństwo dostrzegło pozytywne zmiany w gminie. 

Oczywiście sporo przyszłorocznych spraw zależeć będzie  

od ogólnej sytuacji w kraju. Miejmy jednak nadzieję, iż wszystko 

będzie się układać pozytywnie. Szanowni państwo, przed nami 

jeszcze wiele wyzwań, chociażby w kwestii walki z bezrobociem. 

Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby uległo ono zmniejszeniu. 

Jestem przekonana, że w 2015 roku wspólnymi siłami wiele  

osiągniemy – zakończyła Halina Kowalkowska. 

W związku z odejściem z końcem tego roku na emeryturę  

Tadeusza Szczepanka, kierownika ZGKiM, wójt podziękowała  

mu za współpracę. Podkreśliła jego wiedzę, fachowość  

i zaangażowanie. – Kierowanie tym zakładem nie należy  

do łatwych, bo i spraw do rozwiązania było wiele. Cieszę się, że 

pokonując je, często rozumieliśmy się bez słów – nadmieniła  

prowadząca samorząd. 

– Coś kiedyś się zaczęło i to coś musi kiedyś się skończyć – 

zaczął wzruszony Tadeusz Szczepanek. – Zawsze dobrze będę 

wspominał współpracę z wójt Haliną Kowalkowską. Ponad cztery 

lata temu przyszedłem pracować do Gruty, także i po to,  

by poprawić wizerunek tej gminy. Myślę, że to się udało.  

Na sesjach obecni byli sołtysi. 

Po życzeniach na 2015 rok obrady zakończono.  

RAS 

Wigilia w urzędzie 
 – Chciałabym podziękować wszystkim, 

którzy przyczynili do rozwoju naszej  

gminy, na których zawsze możemy liczyć, 

którzy nas wspierają – w czwartek  

18 grudnia rozpoczęła wystąpienie wójt 

Halina Kowalkowska. – Generalnie  

dziękuję całemu społeczeństwu gminy 

Gruta, bo jest ono wspaniałe i zasługuje na 

to, by mu dziś podziękować. Moją rolą  

i całej  administracji samorządowej jest 

docenianie tego faktu. Rolą administracji 

jest nie rządzić, a służyć ludziom i mam 

nadzieję, że udało się nam to w mijającym 

roku, ku zadowoleniu mieszkańców. Szanowni państwo,  

pozwólcie, że złożę najlepsze życzenia z okazji zbliżających się 

świąt Bożego Narodzenia. Życzę państwu przepięknych świąt, 

świąt nadziei, bo przecież każdy człowiek chce mieć nadzieję na 

lepsze jutro, na to, żeby było dobrze, by mógł się rozwijać. Dlatego 

życzę, aby te święta przyniosły dużo nadziei, ale przede wszystkim 

dużo dobra, abyście mogli państwo spędzić je ze swoimi rodzinami 

i przyjaciółmi. Abyście wszyscy usiedli do wspólnego stołu,  

bo on łączy – kontynuowała wójt. – Życzę dużo zdrowia, radości, 

uśmiechu, także zrealizowania swoich planów i marzeń  

w przyszłym roku i kolejnych latach. Niech to wszystko się ziści, 

niech to wszystko się spełni. Jednak, aby to było możliwe,  

pamiętajmy o Tym, który nad nami czuwa. I my musimy czuwać, 

ponieważ zbliżamy się do narodzin Pana Jezusa. Niech ta dziecina 

narodzi się też w naszych sercach. Niech się państwu szczęści. 

Szczęść wszystkim Panie Boże – zakończyła wójt i poprosiła  

o zabranie głosu księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego. 

– Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, 
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Bóg się wam rodzi… Przed chwilą śpiewaliśmy wspólnie tę piękną 

kolędę – zaczął kapłan. –  Chcę zwrócić uwagę, że Jezus narodził 

się nocą, nie przy świetle i tłumach, ale skromnie, w stajence  

betlejemskiej. Kiedy patrzy się na Jego życie, widzi się jedno,  

że Chrystus służył człowiekowi. Patrząc na Jego życie mamy  

wyciągać wnioski ze swojego… Pani wójt wspomniała, że praca 

każdego człowieka jest służbą. Wszyscy pracownicy urzędu mają 

służyć drugiemu człowiekowi, tak, jak czynił to Pan Jezus.  

Tego życzmy sobie i wszystkim tutaj zebranym, nie tylko na zbli-

żające się Boże Narodzenie, ale na cały przyszły 2015 rok.     

Słów wójt Haliny Kowalkowskiej i proboszcza gruckiej parafii 

wysłuchało kilkadziesiąt osób zebranych w sali narad  

urzędu.  

Wśród zaproszonych przez prowadzącą samorząd byli  

między innymi: księża naszych parafii, komendant PSP  

w Grudziądzu st. brygadier Leszek Głowacki, major Andrzej  

Makowski, zastępca komendanta WKU, Piotr Szynkowski,  

przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, 

GOPS-u, GCK oraz lokalni przedsiębiorcy.  

Wigilijne spotkanie to także kolędy śpiewane przez Dorotę 

Berent i Karola Aleksandrowicza. Wiersz „W dzień Bożego  

Narodzenia” deklamowała kilkuletnia Martyna Brzyska, uczennica 

szkoły w Słupie. Opłatkowe spotkanie to również kolędy grane na 

akordeonie przez Andrzeja Derkowskiego.  

PS W urzędzie miało miejsce jeszcze jedno spotkanie  

wigilijne 22 grudnia. Opłatkiem dzielili się i składali sobie nawza-

jem życzenia pracownicy tej instytucji.   

                     RAS  

Zebranie kombatantów i Wigilia 

To już tradycja, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia  

i Nowym Rokiem w Gminnym Centrum Kultury spotykają  

się członkowie gruckiego Koła Związku Kombatantów  

Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.  

Prezesem jest Bernadeta Neumann. 

Na zebraniu omówiono działalność Koła w mijającym  

2014 roku. Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności  

i omówiła sytuację finansową. B. Neumann podziękowała wójt 

Halinie Kowalkowskiej za bardzo dobrą współpracę, uczyniła to 

także pod adresem Ewy Schmidt, sołtys wsi i radnej.  

Naszych seniorów odwiedził Eugeniusz Kluz z toruńskiego 

zarządu. 

Kombatanci z nieukrywaną radością oglądali nową witrynę,  

w której znajduje się sztandar Koła.    

Po części oficjalnej nastał czas Wigilii.  

Zanim jednak przełamano się opłatkiem, ksiądz proboszcz  

Henryk Szczodrowski w kilku zdaniach z największym szacunkiem 

odniósł się do działalności kombatantów.  

Serdeczne, pełne ciepła słowa związane z działalnością Koła 

osobiście przekazała wójt Halina Kowalkowska i, podobnie  

jak proboszcz, złożyła paniom i panom najlepsze życzenia  

bożonarodzeniowe i noworoczne.   

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Hannę  

Szumotalską upominków świątecznych wykonanych przez  

Magdalenę Salę i Monikę Chyła.  

Przy odświętnie udekorowanym i zastawionym wigilijnymi 

potrawami stole śpiewano kolędy, później słuchano pastorałek  

z płyt.                (r) 

Wyjątkowe jasełka w Plemiętach 

Praca, jaką wykonali uczniowie wszystkich oddziałów  

szkolnych w Plemiętach, wspólnie z księdzem proboszczem  

Markiem Wysieckim, katechetką Dorotą Kruszczyńską i anglistką 

Nadią Siran, zasługuje na najwyższe uznanie. Bożonarodzeniowe 

widowisko stało na bardzo wysokim poziomie. Dzieci mogą być 

dumne z występu przed liczną widownią.  

Interesująco, poetycko opowiadane losy Jezusa powodowały, 

że w sali panowała cisza. Wzorowo opanowane teksty, trafnie  

wybrani wykonawcy piosenek religijnych, dobrze brzmiące  

wspólne śpiewanie, wszystko to doskonale zsynchronizowane  

z muzyką… Brawo!      

Pochwalić należy autorów scenografii i strojów. Obecna  

w Plemiętach wójt Halina Kowalkowska, po złożeniu świątecznych 

i noworocznych życzeń mieszkańcom, gronu pedagogicznemu  

i uczniom, nie szczędziła pochwał pod adresem małych aktorów. 

Po zakończeniu widowiska odbyła się Wigilia, na której obecni 

byli ksiądz Marek Wysiecki, radny i sołtys Henryk Wyłupski,  

nauczyciele i zaproszeni goście.           

(wil) 

To był niezwykły wieczór! 

Zorganizowany 12 grudnia w Szkole Podstawowej   

w Nicwałdzie „Wieczór kolęd” zgromadził sporo publiczności.  

Z choinką, w blasku świec, w podniosłej, świątecznej atmosferze  

i odświętnie udekorowanej sali, publiczność mogła usłyszeć  

prezentowane przez uczniów wiersze, kolędy w wykonaniu chóru  
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z parafii Okonin i dzieci, które śpiewały kolędy i zimowe piosenki 

przy akompaniamencie akordeonu. W drugiej części spotkania,  

po wysłuchaniu fragmentów Biblii, poezji i prozy dotyczącej  

Bożego Narodzenia czytanej przez nauczycieli, publiczność  

oczarowana świątecznymi nutami, z ochotą śpiewała polskie  

kolędy. Nie zabrakło też spotkań oraz wspólnych rozmów przy 

kawie i świątecznych wypiekach. Na zakończenie dyrektor szkoły 

Aleksandra Materka złożyła wszystkim serdeczne życzenia  

świąteczne i podziękowała za liczne przybycie. 

Spotkanie zostało przygotowane przez uczniów, nauczycieli  

i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie. 

Tekst: B. Fiszer 

Foto: L. Domowicz 

W Nicwałdzie wyjątkowo pięknie 

Prawie czterdzieścioro dzieci wzięło udział w szkolnych  

jasełkach w Nicwałdzie. Opowieść o narodzeniu Jezusa była  

wyjątkowo interesująca, głównie z jednego powodu, pomysłodaw-

cy spektaklu ksiądz Marek Wysiecki i katechetka Dorota  

Kruszczyńska, oprócz tradycyjnych bohaterów związanych  

z narodzeniem Chrystusa, wprowadzili zwierzątka. Autorzy  

wykorzystali w przedstawieniu piękną, nastrojową muzykę,  

świetnie też dobrali piosenki. O dzieciach-aktorach można  

powiedzieć jedno: zasłużyli na szóstkę! Oryginalny pomysł  

i znakomite wykonanie nagrodzono gromkimi oklaskami.  

Po zakończeniu jasełek życzenia dzieciom i rodzicom  

przekazała dyrektor szkoły Aleksandra Materka. Natomiast obecna 

w szkole wójt Halina Kowalkowska powiedziała: – Gratuluję 

przedstawienia naszym małym aktorom. Mam nadzieję, że jeszcze 

będziemy mogli was zobaczyć i usłyszeć w tej opowieści. Bardzo 

wam za ten występ dziękuję i życzę, abyście tak pięknie  

występowali nie tylko w szkole i kościele, ale również w innych 

miejscach. Niech Mikołaj przyniesie wam jak najwięcej prezentów. 

Wszystkim tu obecnym składam przy okazji najlepsze życzenia 

świąteczne i noworoczne – zakończyła wójt.    

Po teatralnych i duchowych przeżyciach Gabriela Rajnik,  

prezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiła  

obecnych w sali mieszkańców na Wigilię. Opłatkiem dzielono  

i składno sobie życzenia w świetlicy wiejskiej. Obecny był ksiądz 

proboszcz Marek Wysiecki, który wspólnie z katechetką  

D. Kruszczyńską wręczyli wszystkim świąteczny upominek,  

a  wójt raz jeszcze złożyła życzenia.      

          (wil) 

Wigilia śpiewających seniorów  

Dokładnie tydzień przed Wigilią na swojej uroczystości  

w Gminnym Centrum Kultury spotkali się seniorzy zespołu  

muzycznego Złoty Wiek. Dyrektor Hanna Szumotalska złożyła 

gościom najlepsze życzenia, również od wójt Haliny  

Kowalkowskiej.  

Przy ładnie udekorowanym stole przez pracownice GCK  

podzielono się opłatkiem, przekazano sobie nawzajem serdeczne 

życzenia. Później nasi niestrudzeni seniorzy śpiewali kolędy.  

Na akordeonie przygrywał Andrzej Derkowski. Słuchano  

też pastorałek z płyt.            (r) 

Opłatek w szczególnym domu 

Na ten szczególny moment przygotowywali się kilka dni: stroili 

salę, ćwiczyli czytanie wierszy i śpiewanie kolęd, szykowali  

potrawy. I, jak zawsze, z niecierpliwością wyczekiwali chwili, kiedy 

to przed ich dom zajeżdżać zaczną samochody, wysiądą z nich  

zaproszeni goście.  

Dla uczestników i personelu Warsztatów Terapii Zajęciowej 

spotkanie opłatkowe było wielkim wydarzeniem, głównie przez 

religijną tradycję, ale także dlatego, że dopisali niemal wszyscy 

zaproszeni, z przewodniczącym naszej Rady Gminnej Piotrem 

Szynkowskim na czele. Obowiązki służbowe nie pozwoliły wójt 

Halinie Kowalkowskiej podzielić się opłatkiem z tymi,  

którzy – podkreśla to przy każdej okazji – są dla niej bardzo ważni. 

W jej i swoim imieniu życzenia przekazała Monika Wróbel,  

szefowa GOPS. Bożonarodzeniowe i noworoczne słowne laurki 

wypowiedzieli także: wicestarosta Marek Szczepanowski,  

wspomniany już Piotr Szynkowski, Hanna Szumotalska, Elżbieta 

Polakowska-Lesińska, Ewa Schmidt i Barbara Małgorzewicz.  

Spotkanie otworzyła kierownik Warsztatów Sylwia Jaszewska, 

która w imieniu swoim, pracowników i uczestników WTZ  

przekazała najlepsze życzenia gościom. Wiele ciepłych słów,  

pięknych życzeń usłyszeli wszyscy, z którymi pracuje na co dzień.  

Po odśpiewaniu kolęd, podzieleniu się opłatkiem i życzeniach, 

zaserwowano kilka wigilijnych dań.         

Tekst/foto: RAS 

Wigilia w GCK 
Ten wieczór był wyjątkowy.  

Przy stole w Gminnym Centrum Kultury spotkali się  

pracownicy tej instytucji, instruktorzy prowadzący zespoły  

wokalne, kilku zaproszonych gości i wójt Halina Kowalkowska.  
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Wigilijne spotkanie 22 grudnia zaczęła dyrektor Hanna  

Szumotalska, złożyła wszystkim życzenia, wyraziła ogromną  

radość, że na szczególnej Wieczerzy spotkali się niemal wszyscy 

pracujący i działający na rzecz GCK. 

Po przełamaniu się opłatkiem życzono sobie przede wszystkim 

zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu ciekawych pomysłów  

artystycznych, aby wspólnie przyczyniać się do jak najlepszego 

działania GCK, promocji gminy.  

Skoro Wigilia połączyła wiele śpiewających osób, to naturalną 

rzeczą było to, że rozbrzmiewające w sali kolędy wykonane były 

wyjątkowo pięknie. Rola wokalnego pierwszego głosu przypadła 

Krzysztofowi Janikowskiemu, również gitarzyście. Cicha noc, 

Przybieżeli do Betlejem, Wśród nocnej ciszy, to tylko niektóre  

kolędy, które tego wieczora rozbrzmiewały w GCK. 

Obecny na spotkaniu kilkuletni Mateusz zaprezentował wiersz 

w języku francuskim. 

Dyrektor obdarowała wszystkich słodkim mikołajem.  

… I tak oto kolejna Wigilia w Gminnym Centrum Kultury 

przeszła do historii.           RAS 

Herody i Wigilie 

19 grudnia w Zespole Szkół w Grucie oraz w Szkole Filialnej  

w Dąbrówce Królewskiej nie zabrakło akcentów związanych  

ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. W tej drugiej 

placówce odbyły się jasełka przygotowane przez dzieci z klas  

0-3 pod opieką G. Jabłońskiej i J. Witkowskiej. Występy  

w wykonaniu najmłodszych dzieci wprowadziły wszystkich  

w świąteczny nastrój. Po części artystycznej dyrektor Marzena 

Samborska podziękowała młodym artystom i życzyła radosnych 

świąt Bożego Narodzenia.  

Następnie odbyła się wspólna Wigilia dla dzieci, rodziców, 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz przybyłych gości. 

W Zespole Szkół w Grucie w klasach odbyły się Wigilie  

poszczególnych klas. Następnie w hali sportowej odbyły się  

jasełka. Przed częścią artystyczną harcerze przekazali Betlejemskie 

Światełko Pokoju, a następnie dyrektor szkoły złożyła  

zgromadzonym bożonarodzeniowe życzenia.  

Tematem tegorocznych jasełek pt. ,,Jeden-zero dla Nieba” była 

walka pomiędzy Niebem a Piekłem, czyli Dobrem a Złem.  

Inscenizacja została przygotowana przez uczniów klas V, VI, Ic 

oraz IIc pod opieką J. Witkowskiej i ks. Kamila Pańkowca.  

Nad oprawą muzyczną i chórem czuwała Barbara Małkiewicz.   

 J. Witkowska 

Zanim nadeszły święta 

Dzieci z naszego przedszkola lubią okres świąteczno-

noworoczny, z ogromną radością wykonują ozdoby choinkowe, 

dekoracje świąteczne, uczą się kolęd, piosenek, wierszy,  

przygotowują jasełka. Sale, w których przebywają, przybierają 

wystrój bajkowy.  

15 grudnia atmosferę świąt oddały jasełka „Kiedyś w Betlejem” 

w wykonaniu trzy- i czterolatków z grupy „Słoneczek”.  

W specjalnie przygotowanych gwiazdeczkowych strojach nasi 

„aktorzy” świetnie odtwarzali role. Były to ich pierwsze występy 

obejrzane przez rodziców. Po występie wszyscy zaproszeni zostali 

na poczęstunek.    

Nazajutrz gościliśmy aktorów z Małopolskiego Teatru 

„Amuzado” ze sztuką „Legenda o Świętym Mikołaju”. Główne 

przesłanie z niej wypływające, to uwrażliwienie dzieci na dobro 

i umiejętność dzielenia się z innymi tym, co posiadamy.  

Dziewczynki i chłopcy poznali historię Biskupa Mikołaja i jego 

naśladowców z różnych stron świata: wróżkę z Włoch Befanę  

i Babbo Natale, amerykańskiego Santa Clausa oraz chorwackiego 

Svati Nikola. Spektakl przybliżył zwyczaje bożonarodzeniowe. 

Przedstawienie bardzo się  podobało, a dzieci uczestniczyły  

w nim bawiąc się i śpiewając. 

Kolejny świąteczny dzień – 17 grudnia, grupa 

„Muchomorków” zaprosiła rodziców na jasełka „Jezus malusień-

ki”. Występem dostarczyły wielu miłych, niezapomnianych wrażeń 

i wzruszeń. Po przedstawieniu „aktorzy” wraz z wychowawczynią 

zaprosiły rodziców na słodką ucztę. 

Z kolei czwartek (18.12), to uroczystość w najstarszej grupie 

„Smerfy”.  Dzieci pięcio- i sześcioletnie zaprezentowały rodzicom 

jasełka „Do Betlejem”. Kiedy artystyczna część dobiegła końca, 

występujących nagrodzono gromkimi brawami. Spotkanie  

zakończył słodki poczęstunek.  

Dyrektor Beata Chyła złożyła wszystkim życzenia świąteczne  

i noworoczne.  

Tekst: M. Waszewska/ Foto: B.Ch 

Okonin – Mikołaj – biblioteka 
12 grudnia do biblioteki w Okoninie zawitał Mikołaj. Na jego 

przyjście czekało kilkadziesiąt osób – ponad 30 dzieci i tyleż samo 

rodziców, często z maluchami w wózkach. Gwiazdor został  

entuzjastycznie przywitany! Dzieci wręczyły mu namalowane  

wcześniej obrazki, deklamowały wierszyki i śpiewały. Zacny gość 

rozdał 35 paczek ze słodyczami, przy okazji rozmawiał z każdym, 

wypytał o zachowanie, oceny, z wieloma dzieci zrobił sobie zdjęcie. 

także z mamami i członkinie stowarzyszenia.  
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W przygotowaniu spotkania pomagało Stowarzyszenie Empiria, 

którego członkowie – prawie 20 osób –  przynieśli ciasta, cukierki  

i owoce. Paczki, tradycyjnie, sponsorowało nasze sołectwo i Urząd 

Gminy. W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy. Na koniec były 

życzenia dla wszystkich od Anny Fabrykiewicz, prowadzącej  

bibliotekę.                (r) 

Mikołajki  

  6 grudnia w Szkole Podstawowej w Plemiętach odbył się  

wyjazd mikołajkowy do Grudziądza dla dzieci klas 1-3  

i z oddziału przedszkolnego, zorganizowany został przez  

nauczycielkę Hannę Szadkowska. Dzieci udały się do centrum 

zabaw „Mega Hopland”, gdzie  chętnie brały udział w różnego 

rodzaju zabawach, aktywnie i wesoło spędziły czas pod opieką 

wychowawców: A. Kręcisz, M. Lewandowskiej oraz I. Pyżewskiej 

i N. Siran. Miłym akcentem pod koniec wycieczki było spotkanie 

ze świętym Mikołajem, który wręczył wszystkim słodkie upominki 

i baloniki.              H. Sza.  

Kiermasz świąteczny 

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Słupie odbył się kiermasz 

świąteczny. 5 grudnia można było kupić stroiki, ozdoby choinkowe 

i potrawy wykonane przez uczniów i rodziców. Wszystkie  

propozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ważnym  

momentem była degustacja potraw wigilijnych przygotowanych 

przez rodziców. Wszystkim zajęła się Rada Rodziców, a zebrane 

środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczek  

szkolnych. 

W imieniu nauczycieli, uczniów i swoim własnym dziękuję 

wszystkim rodzicom, którzy przygotowali kiermasz.  

Dyrektor A. Kurnik  

Góra Grosza 

Od 24 listopada do 5 grudnia na terenie Szkoły Podstawowej  

w Plemiętach odbywała się ogólnopolska akcja Towarzystwa  

Nasz Dom pod nazwą Góra Grosza, była to jej XV edycja.  

Uczennice klasy piątej Agnieszka Gawron, Alicja  

Mazurkiewicz i Nikola Partyka przez dwa tygodnie zebrały  

pokaźną, 16 kilogramową „górę” monet groszowych, którą  

skrzętnie policzyły pod okiem nauczycielki Anny Kręcisz. Zebrana 

kwota zostanie przekazana Towarzystwu Nasz Dom.  

Jeden grosz znaczy niewiele, ale zebrane wspólnie monety  

tworzą wielką górę. Każdy grosik może pomóc najbardziej  

potrzebującym dzieciom wychowującym się poza własną rodziną  

– w rodzinnych domach dziecka, pogotowiach rodzinnych,  

zawodowych rodzinach zastępczych oraz domach dziecka,  

które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 

Akcji, do której wnieśliśmy nasz mały wkład, patronuje  

Minister Edukacji Narodowej.  

                                                       A. Kręcisz 

Gminny Konkurs Recytatorski 

„Boże Narodzenie w literaturze” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie i Szkoła Podstawowa  

w Boguszewie to organizatorzy Konkursu Recytatorskiego „Boże 

Narodzenie w literaturze”, który odbył się 16 grudnia.  

Autorzy pomysłu włączyli się w cykl gminnych imprez  

towarzyszących Bożemu Narodzeniu. Ukazanie piękna języka  

polskiego, popularyzacja poezji i prozy bożonarodzeniowej wśród 

dzieci, kształtowanie języka, wyobraźni, wrażliwości, odkrywanie 

aktorskich talentów, przezwyciężanie onieśmielenia  

u najmłodszych, to ważne cele rywalizacji. Konkurs  

przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych, w pierwszej 

byli uczniowie oddziału zerowego i pierwszoklasiści, w drugiej 

klas drugich i trzecich.            (r)   

Chluba rodziców i gminy 

Decyzją z dnia 30 października 2014 r. Tomasz Siemoniak, 

Minister Obrony Narodowej, nadał Państwu Lidii i Janowi  

Wierzbickim Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. 

Małżeństwo z Mełna otrzymało odznaczenie za to, że trzech synów 

wzorowo pełniło służbę wojskową.  

Jak przeczytaliśmy w liście wręczonym rodzicom przez  

podpułkownika Marka Magowskiego, komendanta WKU  

w Grudziądzu, ich synowie Łukasz, Robert i Przemysław 

„Poświęcili służbie swoje najpiękniejsze chwile, wykonując  

zadania na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Okazali się bardzo 

dobrymi żołnierzami, a jednocześnie odpowiedzialnymi  

i sumiennymi obywatelami Rzeczypospolitej”. 



 

Głos Gruty 

-6- 

Trzech synów służyło w różnych jednostkach. Ciekawostką 

jest, że Łukasz i Robert występowali również w Kompanii  

Honorowej Wojska Polskiego.  

Państwo L. i J. Wierzbiccy otrzymali również List Gratulacyjny 

od wójt Haliny Kowalkowskiej. „Dziękuję i gratuluję wychowania 

synów w duchu patriotycznym do służby w siłach zbrojnych RP. 

Łączę życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia oraz wszelkiej  

pomyślności w życiu osobistym”. 

W spotkaniu udział wzięli również: Piotr Szynkowski,  

przewodniczący Rady Gminy, kapitan Jerzy Brzóścikowski  

i Alicja Kozak, zajmująca się sprawami wojskowymi w naszym 

urzędzie.  

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w poniedziałek  

5 stycznia w gabinecie wójt H. Kowalkowskiej. Z trzech rosłych  

i przystojnych synów małżeństwa z Mełna obecny był tylko  

Robert, Łukasz i Przemysław, z przyczyn obiektywnych,  

nie mogli przybyć. 

                  (ars)                                 

Gminna Orkiestra    

– Chciałabym, aby nasza orkiestra kolejny raz zagrała bardzo 

dobrze. Dziękuję sztabowi, fundatorom rzeczy na licytację,  

organizatorom i sponsorom naszej wspólnej zabawy. Dziękuję, 

wszystkim, którzy jesteście w tej sali. Wielka Orkiestra  

Świątecznej Pomocy to akcja, w którą powinno się angażować jak 

najwięcej osób, ponieważ służy ona naszemu społeczeństwu,  

od dzieci po najstarszych – powiedziała wójt otwierając 23. WOŚP 

Zagraliśmy 11.01.2015 r. w godz. 15-20 w remizie OSP Gruta  

i uzbieraliśmy 13.673.34 złotych! Wynik znakomity, tym bardziej,  

że w stosunku do roku ubiegłego w „teren” ruszyło o 10 wolontariu-

szy mniej, a i aura była wyjątkowo nieprzychylna. Wszyscy 

„muzykanci” mają powody do satysfakcji! W puszkach było  

8.083.30 złotych, pozostała kwota to rezultat licytacji i pieniędzy  

z konsumpcji oraz wpisowego w Maratonie Rowerowym Indoor  

Cycling w Zespole Szkół (645 zł). Najwyższą cenę na licytacji  

osiągnęła maskotka strażaka – 330 złotych, zaraz po niej zegar  

od WOŚP – 300 zł, tyle samo zapłacono za darowanego przez policję 

Polfinka (dostarczył go aspirant Michał Mądzielewski w asyście  

innych funkcjonariuszy), natomiast aktówka darowana naszej WOŚP 

przez posła Janusza Dzięcioła (grał z nami) to kolejne 270 złotych. 

– Na wysokości zadania stanęli wszyscy, współorganizatorzy, 

sponsorzy, artyści, strażacy, policjanci, harcerze z 21 GDH, stowa-

rzyszenia, sołectwa, Przedszkole Samorządowe i każdy  

wolontariusz – podsumowuje Hanna Szumotalska, szefowa sztabu 

orkiestry. – Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy  

zechcieli wysupłać przysłowiowy grosz, aby zasilić konto naszej 

gminnej gruckiej Orkiestry. Dziękujemy pani wójt Halinie  

Kowalkowskiej, która od początku do końca imprezy wspierała nas  

ze wszystkich swoich sił! 

Niedzielne granie to – oprócz głównej idei – wielogodzinna  

zabawa, w której uczestniczyły dzieci, młodzież i starsi. Było  

skocznie i kolorowo. Każdy z obecnych w sali nie tylko mógł  

potańczyć i pośpiewać, ale także – za symboliczną opłatą 

 – skonsumować ciasta i inne frykasy przygotowane przez panie  

z sołectwa w Grucie i stowarzyszeń ze Słupa, Okonina, Nicwałdu, 

Mełna i Boguszewa.  

Ofiarowane rzeczy licytowali z powodzeniem Hanna  

Szumotalska i Krzysztof Janikowski. Jedną z atrakcji wieczoru miało 

być Światełko do nieba, jednak przez silny wiatr zastąpiono  

je wystrzałem fajerwerków. Na pewno sporą atrakcją WOŚP był 

Pierwszy Maraton Rowerowy w szkole, na specjalnych treningowych 

rowerach przez ponad 2 godziny pedałowało 21 osób  

(panie i panowie). To był nie lada wyczyn!           

Wymieńmy dobroczyńców, którzy przyczynili się do udanej  

23. edycji WOŚP: wójt Halina Kowalkowska, Dorota  

Kruszczyńska, Maria Polakowska, Marek Wróblewski, Maria  

i Czesław Kaczmarkowie, Zenon Osuch, Ania Osuch, Kamila  

Wyłupska, Anna Kalinowska, Aleksander Zadykowicz, Marek 

Czmoch i Stefan Falkowski oraz stowarzyszenia z Plemiąt i Salna, 

firma Broker „Maximus”, Warsztaty Terapii Zajęciowej,  

Gminne Centrum Kultury, biblioteki w Grucie i Okoninie.  

Osobne podziękowania należą się paniom Elwirze Nowaczek, 

Marii Wantoch-Rekowskiej, Danucie Wiącek i Izabeli Ostrowskiej  

z komisji odpowiedzialnej za liczenie zebranych pieniędzy. 

          RAS  

Serce i smerf 

Już po raz drugi biblioteka w Grucie przystąpiła do akcji Jurka 

Owsiaka „Biblioteki przyjazne sztabom WOŚP”. W spotkaniu  

8 stycznia udział wzięły dzieci z zerówki pod opieką  Anieli  

Żyłowskiej i grupa z Warsztatów Terapii Zajęciowej z instruktorką 

Natalią Olech. Wykonano serce i smerfa, prace przekazano  

na licytację. Na spotkaniu obecna była szefowa sztabu WOŚP, 

która zapoznała wszystkich z ideą Orkiestry.       (r)  

Jubileusz Ludowych Zespołów Sportowych  

 

W sobotę 10 stycznia 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury  

w Grucie fetowano 15. rocznicę Powiatowego Zrzeszenia  

Ludowych Zespołów Sportowych w Łasinie działającego na terenie 

powiatu grudziądzkiego. Z tej okazji na spotkanie zaproszono 

przedstawicieli władz samorządowych i działaczy zajmujących się 
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propagowaniem poszczególnych dyscyplin. 

– Szanowni Państwo, dzięki bezinteresownej pasji, zaangażo-

waniu, poświęceniu sportowców i działaczy zostaliśmy trzykrotnie 

wyróżnieni przez Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sporto-

wych w Warszawie, uzyskaliśmy tytuł Laureata Centralnego – 

mówił Eugeniusz Chyliński, przewodniczący Zarządu  

Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łasinie. – Mam nadzieję,  

że ten jubileusz będzie zachętą do dalszego kontynuowania  

wizerunku organizacji, tradycji, pogłębiania osiągnięć  

w upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w swoim 

najbliższym otoczeniu. W tym szczególnym momencie chcę  

jak najserdeczniej podziękować za wspólną pracę dla dobra sportu 

w powiecie grudziądzkim w ciągu minionych piętnastu lat. 

Jubileusz, to okazja nie tylko do podsumowania, wspomnień, 

ale także medale, listy gratulacyjne i wyróżnienia.  

Gratuluję dotychczasowych osiągnięć w aktywizacji środowisk 

powiatu, spektakularnych wyników i sukcesów, tym cenniejszych, 

bo zdobywanych często w trudnych warunkach dzięki pasji,  

osobistemu zaangażowaniu i poświeceniu, zacytowaliśmy fragment 

z Listu Gratulacyjnego, sygnowanego przez szefa Zarządu  

E. Chylińskiego. 

W uroczystości udział wzięła wójt Halina Kowalkowska,  

którą Zarząd Powiatowy  wyróżnił medalem okolicznościowym.  

Z naszej gminy wśród nagrodzonych byli również Hanna  

Szumotalska, Aleksander Zadykowicz, Zenon Osuch, Mariusz  

Kurkus i Waldemar Rzemieniewski.           

(R) Foto: HASZ 

OGŁOSZENIE 
W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu  
na 2015 rok informuję o przystąpieniu do tworzenia listy osób 
zainteresowanych skorzystaniem z pomocy finansowej  
na usuwanie azbestu z nieruchomości. 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych  
z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.  

Osoby zainteresowane skorzystaniem z niniejszej oferty  
proszone są o złożenie wniosku (wraz ze zgłoszeniem robót  
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  
lub pozwolenia na budowę) w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 6, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2015R. 

Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieotrzymania  
dofinansowania z WFOŚiGW w TORUNIU wnioski  
nie będą realizowane. 

          Wójt Gminy Gruta 
          /-/ Halina Kowalkowska  

Miejsca w żłobku 
Od lutego można zapisywać dzieci do żłobka w Nicwałdzie 

(wiek od pół roku do trzech lat), jest kilka wolnych miejsc.  

Zainteresowani mogą się kontaktować z Anną Materką,  

telefon kom. 570932923, stacjonarny 056/4631014.    (r)  

Zapraszamy na zabawę 
Dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców w Plemiętach 

zapraszają na zabawę karnawałową. Potańczyć będzie można  

7 lutego w świetlicy, początek o godz. 20. Zgłoszenia  

i wpłaty (150 złotych od pary) przyjmowane będą od 7 stycznia  

w szkole, u sołtysa wsi i S. Szymkiewicza w Okoninie.  

Organizatorzy zapewniają świetny zespół muzyczny, bogate menu 

przygotowane przez rodziców uczniów oraz stowarzyszenia  

z Plemiąt i Okonina. – Dochód z zabawy przeznaczony zostanie  

na zakup wyposażenia do szkoły – informują organizatorzy.   (r) 

Nowe harmonogramy  

odbioru odpadów komunalnych 

 

Informujemy, że na stronie www.gruta.pl w zakładce „Nasze 

śmieci” zostały zamieszczone nowe harmonogramy odbioru odpadów 

komunalnych w I kwartale 2015 roku. Informację na ten temat można 

także uzyskać u sołtysów.                UG 

Informujemy,  

iż zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminie każdy właściciel nieruchomości w przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, min. zmiana 

ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana  

właściciela posesji  jest zobowiązany złożyć nową deklarację  

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.     BB 

Kolarska gala z gruckimi akcentami   

19 grudnia w CK Teatr w Grudziądzu uroczyście obchodzono 

40-lecie powstania Klubu Kolarskiego ALKS Stal Grudziądz. 

Wśród zaproszonych gości była wójt Halina Kowalkowska, trener 

naszych kolarzy Aleksander Zadykowicz, dyrektor Zespołu Szkół 

Marzena Samborska. Galę zaszczycili wybitni polscy kolarze,  

między innymi Ryszard Szurkowski, Marek Leśniewski, Marian 

Więckowski, który regularnie odwiedza Grutę podczas  

organizowanych tu wyścigów. Obecny był też Wacław Skarul, 

prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Obchody to wyjątkowa 

okazja do nagrodzenia wielu zawodników, którym wręczono szereg 

wyróżnień, w tym puchary.  

Już od wielu lat na mapie kolarskiej powiatu znaczącą rolę 

odgrywają kolarze pochodzący z naszej gminy, wielokrotnie  

występowali w barwach tego klubu i sięgali po najwyższe trofea 

REHABILITACJA DOMOWA 

 

Wójt Gminy Gruta informuje, że rozpoczyna program  

rehabilitacji domowej przeznaczony dla dzieci i dorosłych,  

którym stan zdrowia nie pozwala na dojazd na zabiegi.  

 Wszyscy zainteresowani proszeni  są o złożenie wniosku,  

którego druk znajduje się w biurze obsługi interesanta Urzędu  

Gminy Gruta oraz  na stronie internetowej gminy. 

krajowe i międzynarodowe.     

Podczas gali wójt H. Kowalkowskiej i Renacie Kurkus  

wręczone zostały odznaczenia „Za Zasługi dla Kolarstwa  

Polskiego”.                 (r) 

Odznaczenie Elżbiety Fabińskiej 
 Miło nam poinformować, że Pani Elżbieta Fabińska  
została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za  
osiągnięcia dla Związku Harcerstwa Polskiego.     (r) 

Informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami  

za miesiąc styczeń i luty 2015 r. w wysokości zgodnej ze złożoną 

deklaracją należy uiszczać na dotychczasowe indywidualne konto. 

Druki opłat można otrzymać w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 5.  
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Nr KRS 0000069890 z dopiskiem Dla Magda Fedrau 

Fundacja Balian Sport 

 Szanowni Państwo, 

od 2004 roku mam schorzenie Perthesa (jałowa martwica  

kości). Jestem po wielokrotnym leczeniu operacyjnym. Choroba  

zaatakowała moje stawy biodrowe i kolanowe. Jedynym rozwiąza-

niem jest wszczepienie kompletnej endoprotezy stawów. Czekam 

również na operację miednicy.  

Oprócz tego zmagam się z chorobą mitochondrialną (schorzenie  

genetyczne), która zaatakowała moje oczy i mięśnie. 

Zwracam się do Państwa o pomoc, a konkretnie o przekazanie 1% 

podatku.  

Uzbierana dzięki Państwu kwota umożliwi mi dalsze leczenie. 

Z góry dziękuję. 

Magda.  

Modernizacja dróg 
 Wójt Gminy Gruta informuje, iż przy wsparciu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego została przeprowadzona inwestycja pole-

gająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 0,8 km  

Jednocześnie informujemy, iż w I kwartale 2015 roku nie będą 

odbierane odpady BIODEGRADOWALNE, dlatego też prosimy  

o zagospodarowanie tego typu odpadów we własnym zakresie  

np. poprzez kompostowanie lub skarmianie zwierząt,  

a w przypadku braku takiej możliwości wrzucanie do pojemnika  

na odpady zmieszane. 

Wójt Gminy Gruta   

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:  

– nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie stanowiąca 

działkę nr 114/1 o pow. 0,2000 ha  zapisanej w KW nr TO1U/00018644/6,  

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego usta-

lona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowo-

usługowa”,  działka przeznaczona pod zabudowę z prawomocną 

decyzją o warunkach zabudowy 

- cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy  

złotych 00/100) . Do uzyskanej ceny ustalonej w przetargu będzie  

naliczony podatek VAT  w wysokości 23%,  wysokość wadium – 

2.000, 00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 roku o godzinie 10
30

  

w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

– nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie stanowiąca 

działkę nr 74o pow. 1,1200 ha  zapisanej w KW nr TO1U/00026601/2,  

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

ustalona jako: „rolnicza przestrzeń produkcyjna”, cena wywoławcza wynosi 

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) -wysokość  

wadium – 3.000, 00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 roku o godzinie 1100 w Sali 

Urzędu Gminy Gruta. 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Mełnie, stanowiącej działkę 

nr 3/11 o pow. 0,0794 ha  zapisanej w KW nr TO1U/00019239/1, w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: 

„istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa” 

- cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100) ,  - wysokość wadium – 400 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 roku o godzinie 11
15

  

 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

– lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym Mełno Cukrownia 

6,  pow. użytkowa 25,20 m2, położonego na działce nr 23/30 obręb Gruta 

zapisanej w KW nr TO1U/00037508/0, w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa” 

- cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy  

złotych 00/100), wysokość wadium –1.000 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 roku o godzinie 930 w Sali 

Urzędu Gminy Gruta. 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej  

oznaczonej nr 114/7 o pow. 1612 m2, zapisanej w KW nr TO1/00019222/9,  

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z usługami 

podstawowymi'', cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł. (słownie: dwadzie-

ścia tysięcy 00/100), wysokość wadium – 1.000 zł 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej  

oznaczonej nr 114/10 o pow. 1494 m2, zapisanej w KW nr 

TO1/00019222/9, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 

z usługami podstawowymi'',  cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), wysokość wadium  

– 1.000 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 roku o godzinie 1130  

w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium  

w określonej wysokości  na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku 

Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie  

do  10 lutego 2015 r. 

w obrębach geodezyjnych Orle dz. nr 41/3 oraz Dąbrówka  

Królewska dz. nr 157. 

 Wysokość wsparcia z budżetu Województwa wyniosła  

140 000zł zaś całkowita wartość inwestycji  352 290,67 zł. 


