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Czwarta Nadzwyczajna Sesja  
Zwołane przez Piotra Szynkowskiego, przewodniczącego Rady 

Gminy, kolejne  posiedzenie naszych władz, odbyło się  

30 stycznia. Po powitaniu i przyjęciu porządku obrad, za którym 

głosowało 14 radnych, prowadzący przedstawił wniosek wójt  

Haliny Kowalkowskiej z dnia 23 stycznia 2015 roku, a dotyczył on 

zwołania nadzwyczajnej sesji rady gminy. Wniosek prowadzącej 

samorząd wynikał z konieczności podjęcia uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  

W tym momencie przewodniczący Rady Gminy przedstawił 

projekt uchwały, a po chwili radni przegłosowali ją jednogłośnie.  

Styczniowa sesja to także: a) przyjęcie protokołu z poprzednich 

obrad, b) sprawozdanie wójt z wykonania uchwał Rady Gminy 

oraz wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym,  

c) informacja przewodniczących komisji Mirosławy Kozickiej 

(rewizyjna), Mariusza Owczarka (rolnictwa i bezpieczeństwa) oraz 

Henryka Zalewskiego (oświaty, kultury i sportu) o pracy w okresie 

międzysesyjnym.  

Kolejna – V Sesja 

Interesująco zapowiadało się kolejne, lutowe posiedzenie Rady 

Gminy, przede wszystkim za sprawą wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty. Oczywiście, sprawa ta była szczegółowo i wnikliwie  

omawiana przez radnych na wcześniejszym posiedzeniu komisji. 

Projekt uchwały zakładał trzy warianty, przegłosowano ostatni, trzeci. 

Właśnie ten, o którym już na początku sesji mówiła wójt Halina  

Kowalkowska, że jest najbardziej korzystny dla mieszkańców.  

O szczegółach napiszemy wkrótce na stronie internetowej Urzędu 

Gminy, ale już dziś informujemy, że wszyscy właściciele  

nieruchomości z terenu gminy Gruta będą musieli w miesiącu marcu 

złożyć nowe deklaracje.  

Na obradach obecny był podkomisarz Sylwester Góras, naczelnik 

Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Grudziądzu.  

Funkcjonariusz omówił kwestie bezpieczeństwa w gminie Gruta  

za 2014 rok.   

Zainteresowani szczegółami sesji mogą zapoznać się  

z uchwałami w biurze rady w Urzędzie Gminy.     RAS 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Spotkanie Organizacji Pozarządowych działających  

na terenie Gminy Gruta 
 

15 stycznia 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Grucie 

odbyło się kolejne spotkanie organizacji pozarządowych, głównym 

jego celem było wypracowanie produktów współpracy samorządu 

lokalnego z organizacjami pozarządowymi.  

Wybrane produkty dokumentu głównego pod nazwą roboczą: 

Grucki Model Współpracy tj.: regulamin udzielania pożyczek przez 

JST na realizację projektów NGO, regulamin Gminnej Rady  

Działalności Pożytku Publicznego (jeszcze raz został zweryfikowa-

ny z wypracowanym regulaminem w 2014 roku), realizacja zadań 

publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, procedura zawiązywa-

nia partnerstw projektowych NGO z JST przy realizacji zadań  

publicznych, regulamin przyznawania wkładów własnych na  

realizację projektów własnych NGO na realizację zadań  

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych 

środków pomocowych i procedura zlecania NGO przez JST zadań  

publicznych w rozumieniu art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (minigranty) były przedmiotem prac  

warsztatowych Grupy Roboczej. Niektóre z produktów zostały 

dopracowane w formie końcowej na tym etapie, a inne wymagają 

dalszych prac warsztatowych.  

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na drugą połowę  

lutego. Prace warsztatowe prowadzone były pod opieką Mirosławy 

Tomasik i Ryszarda Zarudzkiego. Lider projektu Mirosława  

Tomasik przedstawiła plon dotychczasowych działań w ramach 

projektu, które zostały zrealizowane dzięki aktywnej postawie 

członków organizacji pozarządowych oraz sympatyków.  

W 2015 r. czekają nas kolejne przedsięwzięcia, takie jak:  

Forum Organizacji Pozarządowych, Festiwal Aktywności Lokalnej 

i wypracowanie modelu współpracy JST z NGO. 

Dziękując za zaangażowanie osób biorących aktywny udział  

w pracach warsztatowych, zapraszam mieszkańców do włączenia 

się do prac konsultacyjnych. 

 

 

 

 
(Edward Kaliński, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.) 

Siłacze u wójt 
Niecodzienne spotkanie miało miejsce w gabinecie wójt Haliny 

Kowalkowskiej w sobotę 17 stycznia.  

Do Gruty zjechali wyjątkowi goście: sztangista Adrian  

Zieliński, mistrz olimpijski z Londynu 2012 r. (w wadze do 85 kg), 
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również mistrz świata i Europy (lista sukcesów tego młodego  

zawodnika jest dłuższa), Tomasz Zieliński (jego młodszy o rok 

brat)  – m.in. wicemistrz Europy (2014). Obecny był też Jerzy  

Śliwiński, trener kadry narodowej tej dyscypliny, przed laty  

wspólnie z Zenonem Osuchem organizowali drużynę i zaplecze 

treningowe w naszej gminie. W gabinecie wójt obecni byli też 

wspomniany już Z. Osuch, Artur Średziński (jego 14-letnia córka 

Oliwia jest już w polskiej kadrze młodziczek), Piotr Szynkowski, 

przewodniczący Rady Gminy, i Celestyna Cichocka z urzędu  

gminy. 

Spotkanie dotyczyło przyszłości naszego Klubu Ciężarowców 

HORYZONT. Trenerzy i wymienieni wyżej zawodnicy zwrócili 

się z prośbą do wójt, aby w miarę swoich możliwości pomogła  

w rozbudowie sali treningowej, gdzie, jak zauważyli, mogliby  

ćwiczyć również nasi młodzi kolarze i osoby z niepełnosprawno-

ścią. Poruszono też temat stypendiów dla najbardziej zdolnych 

sportowców, którzy wykażą się osiągnięciami w skali  

ogólnopolskiej. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, a mistrzom wrę-

czono upominki związane z naszą gminą.        RAS 

Pierwszy od lewej Adrian Zieliński — mistrz olimpijski. 

Przedszkolaki dziadkom 

„Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę  

w naszym życiu pełnili dziadkowie. Styczniowe święto babci  

i dziadka to tylko symboliczne dni w kalendarzu. Tak naprawdę,  

to każdego dnia w roku dziadkowie myślą i troszczą się o swoje 

wnuki. (…) Kochane babcie i drodzy dziadkowie, życzę wam dużo 

zdrowia, pomyślności, radości, zadowolenia i satysfakcji  

z wnucząt. Natomiast wam kochane dzieci przekazuje życzenia, 

aby wasi dziadkowie zawsze byli dla was osobami szczególnymi, 

kochanymi. Oni żyją dla was, jesteście dla nich tym, co mają  

najcenniejszego (…).    

Zacytowaliśmy fragment wystąpienia Beaty Chyły, dyrektorki 

Przedszkola Samorządowego w Mełnie, która w piątek 23 stycznia 

otworzyła uroczystość poświęconą babciom i dziadkom.  

Do świetlicy OSP w Grucie przybyło ponad 70 przedszkolaków 

i dwa razy tyle dziadków i rodziców. Dzieci przez niemal godzinę 

prezentowały wierszyki i piosenki, w których – co zrozumiałe  

– permanentnie pojawiali się ci, których święto przypada  

21 i 22 stycznia.   

Artystyczna propozycja przedszkolaków była bardzo ciekawa, 

dominowały w niej miłość i szacunek dla dziadków, wiele tekstów 

przesiąkniętych było humorem. To pewnie dlatego w sali  

często rozbrzmiewały oklaski.  

Jak się dowiedzieliśmy, na tak udany występ złożyła się prawie 

dwumiesięczna praca dzieci i wszystkich wychowawczyń.  

Wszystkim gratulujemy.  

Z przyczyn służbowych na święcie dziadków nie mogła  

być obecna wójt Halina Kowalkowska, w jej imieniu serdeczne 

życzenia babciom i dziadkom przekazała dyrektor Chyła. 

RAS 

Poranek przyrodniczy  

– „Pomagamy zwierzętom leśnym” 

23 stycznia w Szkole Podstawowej w Boguszewie odbył się 

Poranek Przyrodniczy  pod hasłem Pomagamy Zwierzętom  

Leśnym. Dokonano podsumowania konkursu Zbiórki karmy dla 

zwierząt leśnych - kasztanów i żołędzi. Najwięcej zebrali  

uczniowie: Błażej Urban (klasa druga), Maja Dwojacka (pierwsza), 

Karolina Sadowska (pierwsza), Alina Rafalska (trzecia) i Jan  

Jarzyński (pierwsza). Na uroczystość zaproszono przedstawicieli 

Koła Łowieckiego „Sokół” z Grudziądza: prezesa Witolda  

Tęgowskiego, Janinę Arczykowską i – mieszkającego  

w Boguszewie – łowczego Krzysztofa Kopczyńskiego. 

W trakcie spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny Myśliwi 

dzieciom – dzieci zwierzętom. Spośród wielu prac wyróżniono  

dwanaście. Myśliwi najzdolniejszym dzieciom ufundowali  

dyplomy, nagrody książkowe i słodycze. 

Uczniowie z czwartego oddziału zaprezentowali teksty  

z literatury pięknej związane z tematyką ochrony przyrody.  

Natomiast klasa piąta, w formie ustnej prezentacji z tablicy  

edukacyjnej, opowiedziała czym żywią się niektóre gatunki  

zwierząt. Z kolei uczniowie klasy szóstej poinformowali  

młodszych, dlaczego dokarmiamy zwierzęta i czemu las jest  

jednym z najcenniejszych bogactw Ziemi?  

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Kołem Łowieckim 

„Sokół”. To już piąty rok, jak przystąpiliśmy do wspólnego  

programu Myśliwi dzieciom – dzieci zwierzętom. Kontynuujemy 

również Projekt Interaktywnej Edukacji Ożywić Pola ogłoszony  

w Łowcu Polskim, obecnie zakończył się Rok trznadla.  

Nasza współpraca jest bardzo owocna, we współzawodnictwie 

z innymi szkołami zajmujemy wysokie lokaty zarówno w rejonie, 

jak i na szczeblu wojewódzkim. Koordynatorem działań jest  

nauczycielka przyrody Agnieszka Wolska. W programie bierze 

udział cała szkolna społeczność. Dzięki wieloletniej współpracy  



 

Głos Gruty 

-3- 

Nowe książki 
 W 2014 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Grucie otrzymała dofi-

nansowanie z Biblioteki Narodowej 

na zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek. Wartość dotacji 4177 zł z Priorytetu 1 na zakup nowości 

dla bibliotek publicznych. Za tę kwotę zakupiono 232 książki dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Publikacje te można wypożyczać  

we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie naszej gminy. 

Gorąco  zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą  

czytelniczą. Mamy nadzieje, że każdy znajdzie coś ciekawego  

dla siebie.  

Biblioteka Gminna przystąpiła również do konkursu  

zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową na zakup książek  

dla młodych czytelników.  

Natomiast z Priorytetu 2 „Zakup nowości wydawniczych  

do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich  

bibliotek szkolnych” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 

6562,50 złotych, za które kupiliśmy 406 książek i przekazaliśmy  

je w depozyt gminnym szkołom w następujących ilościach: Zespół 

Szkół w Grucie 126 pozycji o wartości 2562,50zł,  

SP w Boguszewie 91 książek (1000 zł.), SP w Nicwałdzie  

80 książek (1000 zł.), SP w Plemiętach 46 książek (1000 zł.)  

i SP w Słupie 63 książki, wartości również 1000 złotych. Wśród 

przekazanych pozycji są lektury szkolne, literatura piękna dla dzieci 

i literatura niebeletrystyczna oraz słowniki.  

Ze wszystkimi szkołami zostały podpisane umowy partnerskie 

dotyczące współpracy w aspekcie rozwijania i promowania  

czytelnictwa. W ramach tego współdziałania odbyły się spotkania  

z pisarzami i lekcje biblioteczne w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Grucie i poszczególnych szkołach. 

 

Nowe tablety 

 

Biblioteki w gminie wzbogaciły się o nietypowy, jak dotąd, 

sprzęt, a mianowicie o tablety. Nowy nabytek to efekt naszego 

udziału w projekcie „Tablety w twojej bibliotece”, zorganizowane-

go przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FRSI  

z Warszawy, który zakładał wyposażenie bibliotek wszystkich  

typów w Polsce w ten multimedialny sprzęt. Można było otrzymać 

od 3 do 6 sztuk. Nam udało się pozyskać trzy sztuki. Jest to bardzo 

dobry sprzęt, wartość jednego około 2 tys. (16GB Wi-Fi, gwiezdna 

szarość, z licznymi aplikacjami). 

Autorkami projektu były Elżbieta Polakowska-Lesińska i Anna 

Fabrykiewicz, która jest odpowiedzialna za jego realizację.      (epl) 

Sejmik Organizacji Pozarządowych 
Rozpoczyna się czwarta kadencja Sejmiku Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gremium 

tworzonego przez reprezentantów sektora NGO-sów z całego  

regionu. 20 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się  

spotkanie inauguracyjne. Nową przewodniczącą wybrana została 

reprezentująca Związek Harcerstwa Polskiego Lucyna Andrysiak.  

Sejmik to - obok Rady Działalności Pożytku Publicznego  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego - najważniejszy organ  

budujący proces współpracy NGO-sów z samorządem  

województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym  

w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi.  

Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych realizowanych  

we współpracy z samorządem województwa należą między innymi: 

a) inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, 

uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących  

sektora pozarządowego województwa i kraju, b) wypracowywanie  

i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych  

zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących 

z „Sokołem” nasza placówka otrzymuje liczne cenne nagrody  

i pomoce dydaktyczne.  

Na zakończenie Poranka przygotowano multimedialną  

prezentację wspólnych działań przyrodniczych z Kołem  

Łowieckim w szkole i na zajęciach terenowych w okresie 

2014/2015.  

           HaPe 

sektora pozarządowego województwa i kraju, c) inicjowanie  

i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy,  

d) opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie  

im rekomendacji, e) promowanie zasad etycznych w organizacjach 

pozarządowych. 

Więcej wiadomości: portal internetowy  Biura Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi tutaj http://www.ngo.kujawsko-

pomorskie.pl/                E. Kaliński 

TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ NA PÓŁMETKU 

Z końcem roku szkolnego 2013/14 rozpoczęła się termomoder-

nizacja, czyli ocieplanie budynków szkół w Nicwałdzie i Słupie. 

Prace trwały do jesieni. Już teraz można stwierdzić, że opłacało się. 

Oszczędności w ogrzewaniu są znaczne. Przy okazji poprawiła się 

estetyka budynków (patrz zdjęcia). Termomodernizacja ma też 

znaczący wpływ na ograniczenie emisji substancji szkodliwych 

dostających się do atmosfery. Komfort uczących się uczniów  

i pracy nauczycieli uległ znacznej poprawie. Jeśli tylko aura  

pozwoli podobne inwestycje obejmą szkoły w Boguszewie  

i Plemiętach, zakończenie przewiduje się w kwietniu.  

Tu dodatkowo pracom remontowym poddana będzie instalacja 

centralnego ogrzewania z kotłami c.o. 

          EK. Foto: RAS 

Karnawałowe party 

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Grucie 13 lutego  

zorganizowała w sali remizy OSP bal Karnawałowe party.  

Ciekawej i ważnej ze względu na charytatywny, społeczny  

wydźwięk imprezie przyświecał jeden cel: pozyskanie  środków  

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
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Wójt Gminy Gruta 
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż: 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej 

działkę nr 498/2  o pow. 0,8000 ha  zapisanej w KW  

nr TO1U/00026587/7- w Studium Uwarunkowań i Kierunków  

Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „[MU] obszary  

istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej”. 

Cena wywoławcza wynosi 142.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa 

tysiące złotych00/100) . wysokość wadium – 8.000,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 

1300 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
Warunkiem udziału w przetargu 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 17 marca 2015 r. 

Wójt Gminy Gruta  ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę: 
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Annowie,  

stanowiącej część działki nr 78/7 o pow. 0,8900 ha, zapisanej w KW  

nr 19237, cena wywoławcza wynosi 623,00 zł (słownie: sześćset  

dwadzieścia trzy00/100). Wysokość wadium – 50,00 zł. Cena  

wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Umowa dzierżawy 

zostanie zawarta na okres do 3 lat.  

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie  

830 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce  

Królewskiej, stanowiącej działkę nr 173/8 o pow. 0,4855 ha,  

zapisanej w KW nr 19221, cena wywoławcza wynosi 340,00 zł 

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Wysokość 
wadium – 30,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok 

dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 1 roku. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 

1215 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej 

działki nr 260/3 i nr 260/14 o pow. 0,6467 ha, zapisanej w KW  

nr TO1U/00012392/2, cena wywoławcza wynosi 453,00 zł (słownie: 

czterysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100). Wysokość wadium  

– 40,00 zł 
Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Umowa 

dzierżawy zostanie zawarta na okres do 1 roku. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 

1045 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Jasiewie,  

stanowiącej część działki nr 23/17 o pow. 0,4400 ha, zapisanej w KW 

nr 18563, cena wywoławcza wynosi 308,00 zł (słownie: trzysta osiem 

złotych 00/100), wysokość wadium – 30,00 zł 
Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Umowa 

dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie  

915 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Orlu, stanowiącej 

część działki nr 138/4 o pow. 0,7900 ha, zapisanej w KW nr 19236, 

cena wywoławcza wynosi 553,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt  

trzy złote 00/100) . Wysokość wadium – 50,00 zł 
Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Umowa 

dzierżawy zostanie zawarta na okres do 1 roku. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 

1000 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupie, stanowiącej 

część działki nr 59  o pow. 0,4250 ha, zapisanej w KW nr 18650,  

cena wywoławcza wynosi 298,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt 

osiem złotych 00/100). Wysokość wadium – 20,00 zł 
Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Umowa 

dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 

1130 w Sali Urzędu Gminy Gruta.  
 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie  

wadium w określonej wysokości  na rachunek Urzędu 

Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr  

64 9500 0008 0007 1879 2000 0100  

na zakup komputerów do pracowni szkoły podstawowej  

i gimnazjum.  

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. Oprócz 

licytacji najróżniejszych fantów, była także wzbudzająca wiele 

emocji loteria. Wszystko odbywało się przy dobrej muzyce  

i ciekawych piosenkach zespołu TiM (Aleksandra Kanios, Karol 

Aleksandrowicz, Cezary Szytniewski, Nikodem Berent)  

prowadzonego przez Dorotę Berent. Był pokaz taneczny dzieci  

z Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier oraz malowanie 

twarzy dziewczynek i chłopców. Uwagę dorosłych przykuwały 

interesujące dziecięce stroje karnawałowe. Naprawdę było  

na co popatrzeć!  

Wymieńmy pomysłodawców zabawy: Patrycja Czmoch,  

Joanna Worytko, Olga Kaczmarek, Magdalena Wrzos, Ewa  

Lubiszewska, Renata Kurkus i Sabina Kamińska, która prowadziła 

imprezę. 

Za naszym pośrednictwem organizatorzy serdecznie dziękują 

sponsorom za ich dobre serce, za każdą ofiarowaną rzecz  

na licytację, również za słodycze, napoje i inne artykuły. Podzięko-

wania kierowane są też pod adresem rodzicom,  

którzy przekazali fanty, upiekli ciasta i ochoczo pomogli  

w zorganizowaniu zabawy. Rada Rodziców serdecznie dziękuje 

zaangażowanym nauczycielom za ich pracę.   (saka) A.K . 

Zimowy odpoczynek uczniów 
Trwały ferie zimowe. Dzieci spędzały je w szkołach, bibliote-

kach, Przedszkolu Samorządowym (tu, zgodnie ze statutem  

placówki, przebywały w tym czasie dzieci pracujących rodziców)  

i Gminnym Centrum Kultury.  W Zespole Szkół w Grucie zajęcia 

odbywały się w bibliotece. Zaczęło się od „Poranku z książką”, 

później dzieci wykonywały prace plastyczne tematycznie związane 

z lekturą. Wtorek to „Dzień Kota”, czyli maraton bajek tematycz-

nych, filmy i zagadki. Zaplanowano też wyjazd do kina i zajęcia w 

ramach programu „Żyj smacznie i zdrowo” oraz wykonywanie prac 

plastycznych „Nowa Szkoła”. Jednocześnie dla uczniów starszych 

na sali gimnastycznej każdego dnia odbywały się zajęcia sportowe. 

Warto dodać, że na okres białych wakacji nasi kolarze  

wyjechali do Śliwic na obóz kondycyjny.    

W Nicwałdzie na ferie zaplanowano bogatą ofertę zajęć.  

Codziennie od godziny 9.00 do 12.00 odbywały się m.in.. zajęcia  

komputerowe. Drugi tydzień ferii to zajęcia organizowane przez 

bibliotekę (plastyczne, czytelnicze oraz spora atrakcja – wyjazd do 

muzeum). Na zakończenie zimowego wypoczynku Rada Sołecka 

zaplanowała ognisko, różnorodne konkursy i zabawy. 

Z kolei w SP Plemięta uczestnicy ferii pojechali pierwszego 

dnia do grudziądzkiego muzeum. Później, już na miejscu,  

zafundowano im ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Nazajutrz,  

w bibliotece w Okoninie, odbyły się zajęcia artystyczno-plastyczne, 

a dzień później dzieci i nauczyciele pojechali na lodowisko  

do Grudziądza.  

Ferie, z podobnymi jak wyżej propozycjami, odbywały się  

również w szkole w Słupie i Boguszewie.   

W Gminnym Centrum Kultury dzieci spędzały czas muzycznie, 

tanecznie i plastycznie. Program był ciekawy i na pewno mali 

uczestnicy się nie nudzili.    

Główna biblioteka i jej filie z pełną mocą ruszyły 23.02.  

i w godzinach 12-15 proponowały m.in.: czytanie bajek, zabawy  

kreatywne, konkursy, wyjazd do muzeum i różnorakie konkursy.    

W  Przedszkolu Samorządowym w Mełnie dzieci przebywały 

od godz. 6.30 do 16. Każdego dnia odbywały się zajęcia  

opiekuńczo-wychowawczo-artystyczne.        RAS  


