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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GRUTA.
Z OKAZJI ZBLIŻAJACYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ WSZYSTKIM PAŃSTWU
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
ZDROWYCH, SPOKOJNYCH, POGODNYCH
I PEŁNYCH WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA ŚWIĄT.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szynkowski

Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska
Poniżej przedstawiamy wykaz Sołtysów z terenu
naszej gminy.

Zmiany stawek naliczania opłat dot. odpadów
Z dniem 1 kwietnia br. zmienia się metoda naliczania
opłaty za odpady oraz stawka opłaty. Radni Gminy Gruta wybierali
pomiędzy metodą „od osoby”, a metodą „od gospodarstwa”.
Pierwszy z tych wariantów zakładał stawkę 12,50 zł od każdej
kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość natomiast drugi
wariant to 23,00 zł dla gospodarstw jednoosobowych i o 9,00zł
więcej przy każdej następnej osobie i kończy się na stawce 59,00zł
dla gospodarstw pięcioosobowych i większych. Przedstawione
opłaty dotyczą odpadów zbieranych w sposób selektywny.
Za odpady zbierane bez segregacji należy zapłacić podwójną
stawkę.
Większością
głosów
radni
przyjęli
wariant
„od gospodarstwa”.
W związku z tym, każdy właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji
za gospodarowanie odpadami.
Na tej podstawie zostaną naliczone opłaty i każdy otrzyma
druki do uiszczenia płatności.
W związku z tym, iż gmina nasza jest gminą wiejską
typowo rolniczą, od kwietnia zmianie ulega zbiórka odpadów
biodegradowalnych
tzn.
tego
rodzaju
odpady
należy
zagospodarować we własnym zakresie na kompostownikach
(lub skarmianie zwierząt), a pojemniki zastosowanie będą miały
tylko tam, gdzie jest zwarta zabudowa i nie ma możliwości
utworzenia kompostownika tj. Pokrzywno osiedle, Mełno centrum,
Gruta centrum.
W najbliższym czasie przygotujemy dla Państwa ankietę
dotyczącą systemu gospodarki odpadami (metody naliczenia opłat
i wysokości stawek).
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Sołectwo
Annowo
Boguszewo
Dąbrówka Król.
Gołębiewko
Gruta
Jasiewo
Kitnowo
Mełno Cukr.
Mełno ZZD
Nicwałd
Okonin
Orle
Plemięta
Pokrzywno
Salno
Słup
Wiktorowo

Imię i nazwisko sołtysa
Krzysztof Chociaj
Jadwiga Wasiuta
Mateusz Mossakowski
Marian Dymurski
Ewa Schmidt
Adam Schmidt
Artur Błędowski
Henryk Zalewski
Małgorzata Taranowicz
Kazimierz Suszek
Piotr Szynkowski
Jacek Szczepanek
Agnieszka Abramek
Łukasz Zielecki
Henryk Mroziński
Agnieszka Wesołowska
Jadwiga Sykut

Ważne i potrzebne spotkanie
Ponad dwie godziny w Urzędzie Gminy trwało spotkanie
rolników z Andrzejem Grossem z Warszawy, prezesem Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tematem były
zagadnienia związane z płatnościami bezpośrednimi oraz
finansowym wsparcia rolników w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020.
Na początku Andrzej Gross dość szeroko mówił o celach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w których najistotniejszą sprawą jest wzrost konkurencyjności
rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.
– PROW w tych latach będzie realizował wszystkie sześć

Mieszkańcy wybrali
W marcu w sołectwach przeprowadzone zostały
zebrania wiejskie, podczas których wybrano Sołtysów
i Rady Soleckie na kadencję 2015-2018.
Informujemy, iż wszelkie wnioski oraz postulaty
zgłaszane
na
zebraniach
wiejskich
zostaną
przeanalizowane.
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priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów
wiejskich – mówił gość z Warszawy i pokrótce wymienił wszystkie
preferencje: – Pierwsze: ułatwienie transferu wiedzy i innowacji
w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, drugie:
zwiększenie rentowności i konkurencyjności w tym sektorze
gospodarki,
trzecie:
wspieranie
przetwórstwa,
czwarte:
odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów, piąte:
promowanie i wspieranie przy przechodzeniu na gospodarkę
niskoemisyjną i ostatnie: zmniejszanie ubóstwa na wsi, ponieważ
są regiony, gdzie ono występuje.
Prezes poinformował też, że łącznie środki publiczne
przeznaczone na realizację PROW na lata 2014-2020 wynoszą
ponad 13 i pół miliarda euro. Sporo czasu poświęcono na
omówienie takich zagadnień, jak: pomoc na rozpoczęcie
działalności dla młodych rolników, pomoc na inwestycje
w gospodarstwie rolnym, wsparcie inwestycji w odtwarzaniu
gruntów rolnych i kolejne – tworzenie grup i organizacji
producentów w rolnictwie i leśnictwie.
Piątkowe spotkanie to także szeroka informacja Wojciecha
Strąga i Jolanty Lubańskiej o poszczególnych dopłatach do:
produkcji,
wsparciu
młodych
rolników,
inwestycjach
w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000,
modernizacji gospodarstw rolnych, premiach na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej (obecni w sali gospodarze otrzymali
po dwie duże broszury, w których – krok po kroku – wyjaśnione
są poszczególne kwestie).

w ten sposób szukał ludzi, którzy
poświęcają swój prywatny czas innym,
robią więcej dla mieszkańców miast
i wsi, niż wynika to z ich obowiązków.
Z
gminy
Gruta
czytelnicy
zaproponowali trzy osoby: Małgorzatę
Taranowicz, Agnieszką Wesołowską
i
księdza
proboszcza
Henryka
Szczodrowskiego. W powiatowe szranki
stanęło 14 osób.
19 marca podsumowano plebiscyt
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Miło nam poinformować, że zwyciężczynią została Małgorzata
Taranowicz mieszkanka Mełna.
Serdecznie gratulujemy i przypomnijmy, że M. Taranowicz
jest sołtysem Mełna ZZD, Prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców
Mełna
„Integracja",
Przewodniczącą
Rady
Rodziców
SP w Boguszewie. Była również radną gminy Gruta w latach
2010-2014.
(wil) Foto. (Internet)

Sport i profilaktyka ministrantów
W ramach mistrzostw Polski halowej piłki nożnej na etapie
dekanalnym Liturgicznej Służby Ołtarzowi (chodzi o ministrantów
z naszej i sąsiednich parafii), 14 marca w Zespole Szkół w Grucie
odbyło się ważne spotkanie dla młodzieży. Ryszard Berent,
przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wygłosił prelekcję na temat uzależnienia
od alkoholu
oraz substancji psychotropowych, omówił
też symptomy nałogów oraz sposoby ich zwalczania.
Było to ważne i potrzebne spotkanie. Podkreślić należy,
że młodzież LSO z zainteresowaniem wysłuchała pogadanki.
Ministranci, oprócz fachowych wskazówek i porad, otrzymali
materiały profilaktyczne, z których mogą się dowiedzieć,
gdzie w razie potrzeby można uzyskać pomoc.
Zrealizowanie profilaktycznego i edukacyjnego spotkania było
możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu wójt Haliny
Kowalkowskiej, Moniki Wróbel, kierownik GOPS-u, oraz radnych
Ewy Szmidt, Waldemara Kurkowskiego i księdza wikarego
Kamila Pańkowca.
(r)

Dzień Kobiet

Niewątpliwie było to ważne i potrzebne spotkanie. Świadczyła
o tym chociażby bardzo duża frekwencja, w sali narad urzędu
gminy było około 70 gospodarzy.
Po spotkaniu w urzędzie prezes Andrzej Gross i wójt Halina
Kowalkowska spotkali się w Gminnym Centrum Kultury z przedstawicielkami naszych stowarzyszeń. Podkreślił, że przed
lokalnymi społecznościami otwierają się nowe szanse
pozyskiwania pieniędzy na realizację pomysłów i przedsięwzięć,
i to nie tylko dla stowarzyszeń, ale także dla Kół Gospodyń
Wiejskich.
(wil)

W tym roku Święto Pań przypadło w niedzielę, stąd niemal
pięćdziesiąt Kobiet z naszej gminy spotkało się nazajutrz.
Miła uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury,
zorganizowały ją dyrektor tej placówki i sołectwo Gruty.
Na spotkaniu obecni byli również wójt Halina Kowalkowska
i przewodniczący Rady Gminy Piotr Szynkowski, który
– symbolicznie dla wszystkich Pań – przekazał kwiaty
na ręce dyrektor.
Przedstawiciele naszej władzy złożyli Paniom serdeczne
życzenia, a prowadząca samorząd podkreśliła, że jest mile
Człowiek Roku 2014 Powiatu Grudziądzkiego
zaskoczona tak dużą frekwencją i zasugerowała, że spotkania Pań
27 lutego br. zakończył się plebiscyt Gazety Pomorskiej
powinny odbywać się częściej, okazji ku temu nie brakuje.
na Człowieka Roku Powiatu Grudziądzkiego. Pomysłodawca
Głos Gruty
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Po części oficjalnej Stanisław Raginiak przybliżył gościom
genezę powstania Międzynarodowego Dnia Kobiet, przeczytał
kilka humorystycznych sekwencji o kobiecie oraz wiersze.
Wieczór Pań to również akcent fryzjersko-kosmetyczny,
Anna Osuch i Paulina Olszewska zafundowały czterem Paniom
(nazwiska zostały wylosowane spośród wszystkich uczestniczek
spotkania) fryzurę, manicure i makijaż. Był jeszcze jeden miły
akcent, każda Pani otrzymała oryginalny upominek – wazonik
z butelki lub koszyczek wykonane przez instruktorki GCK.
Spotkanie, które otworzyła i gości powitała Hanna
Szumotalska, było pod każdym względem przygotowane
znakomicie. Kobiecym rozmowom towarzyszyła nastrojowa
muzyka, zaśpiewała też Dorota Berent.
RAS

Laureaci-arcymistrzowie

Kopczyński (pełni funkcje łowczego), a któremu prezesuje Witold
Tęgowski. Działania naszych nauczycielek i ich podopiecznych
wspiera, i im pomaga, Janina Arczykowska-Gościak.
Wszyscy myśliwi-koordynatorzy byli obecni na uroczystości.
Feta, połączona z wręczeniem nagród i upominków odbyła się
w środę 4 marca w Domu Kultury w Człuchowie. To tu zaproszeni
zostali
laureaci
z
trzech
województw:
pomorskiego,
zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Impreza przygotowana była na piątkę. Organizatorzy
zafundowali też obiad. Przypomnijmy, że zakończony konkurs
dotyczył aktywnej edukacji ekologicznej i była to już VIII edycja.
Akcję organizuje i pilotuje miesięcznik „Łowiec Polski” wspólnie
z Polskim Związkiem Łowieckim. Program „Ożywić pola” zakłada
między innymi tworzenie remiz śródpolnych i pielęgnację
nasadzeń. W „Roku trznadla” ważnym elementem były obserwacje
tych ptaków i innych gatunków środowiska polnego.
Podobne do człuchowskiej uroczystości odbyły się w Rzeszowie,
Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie.
„Rok bażanta” (marzec 2015-czerwiec 2016), to kolejny etap
realizacji programu „Ożywić pola”.
PS Laureaci do Człuchowa udali się autokarem, przejazd
sponsorował Urząd Gminy
(ars)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie Organizacji Pozarządowych
działających na terenie Gminy Gruta
Miło nam poinformować, że rozstrzygnięty został ogólnopolski
konkurs „Ożywić Pola 2013/2014. Rok trznadla”. Rywalizowało
131 szkół z kraju, podstawówki, gimnazja i szkoły średnie
oraz placówki przedszkolne. Wśród laureatów są dwie nasze
szkoły, z Boguszewa i Nicwałdu. Nagrodzono też działania
i prace dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mełnie.
To niewątpliwie ogromny powód do satysfakcji. Tym większy,
że – jak podkreślił prowadzący uroczystość redaktor „Łowca
Polskiego” Mirosław Głogowski – gmina Gruta ze swoimi
osiągnięciami uplasowała się na drugim miejscu w kraju. „Jesteście
arcymistrzami”, dodał dziennikarz, który wyraził chęć odwiedzenia
naszej gminy.
Nagrodzone szkoły otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe
(m.in. mikroskop, lornetki, mikrofony bezprzewodowe). Zasługa
to przede wszystkim uczniów, że tak ambitnie i pracowicie
uczestniczą w tym przedsięwzięciu.
Oczywiście nie byłoby sukcesów bez nauczycielekkoordynatorek. W Nicwałdzie program realizowany był pod opieką
Agnieszki Piątkowskiej, w Boguszewie zajęły się nim Agnieszka
Wolska i Aldona Szczapińska, a w przedszkolu Beata Chyła,
która dodatkowo otrzymała od organizatorów medal za piękne,
plastyczne wykonanie sprawozdania. Każdy z uczestników musiał
je przesłać jurorom.
Sukces szkół i przedszkola niemiałby miejsca, gdyby
nie współpraca z Kołem Łowieckim „Sokół” z Grudziądza,
do którego należą nasi myśliwi Sławomir Chyła i Krzysztof

24 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Grucie w ramach
Projektu Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach
Płużnica i Gruta, finansowanego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Podziałanie
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, odbyło się ostatnie spotkanie
organizacji pozarządowych, którego głównym celem jest
wypracowanie produktów współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi.
Niektóre z „produktów” są już na kolejnym szczeblu
zaawansowania, i tak: regulamin Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, przyjęty na ostatniej sesji Rady Gminy Gruta
(następnym krokiem będzie rozpisanie wyborów do Rady Pożytku
przez Wójta Gminy i organizacja pierwszego spotkania połączonego
ze szkoleniem członków Rady), regulamin realizacji zadań
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych – projekt wymaga
poddania procedurze konsultacji społecznych (stosowna uchwała
została przyjęta, następnym krokiem będzie rozpisanie konsultacji
przez Wójta Gminy). Pozostałe „produkty” zostały przyjęte
do włączenia do dokumentu końcowego. Prace warsztatowe
tradycyjnie prowadzone były pod opieką Mirosławy Tomasik
i Ryszarda Zarudzkiego.
W trakcie marcowego szkolenia powinien być ukończony
główny dokument projektu, tj. Grucki Model Współpracy.
Oprawiony dokument powinien być wydany i zaprezentowany
podczas Gruckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Forum
odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Całość realizacji projektu
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zakończy Festiwal Aktywności Lokalnej, który prawdopodobnie
odbędzie się w czerwcu. Do tego czasu powinna być gotowa
do przedstawienia Radzie Gminy uchwała w sprawie przyjęcia
regulaminu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.

Edward Kaliński pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych .

„Moja Gruta” – rzecz o księdzu Janie Skwierczu

Czwartkowy wieczór 19 marca 2015 roku zapewne przejdzie
do lokalnej historii. W Zespole Szkół o godz. 18 wyświetlony
został film Boża polityka. Prawie godzinna retrospektywna rzecz
o wieloletnim proboszczu gruckiej parafii Janie Skwierczu
wzbudziła spore zainteresowanie, w sali było prawie sto osób,
wśród nich między innymi Andrzej Skwiercz (bratanek
ś. p. proboszcza), wójt Halina Kowalkowska, księża Henryk
Szczodrowski, Stefan Schwabe z Radzynia Chełmińskiego, kapłani
z Sanktuarium Braci Mniejszych Kapucynów w Rywałdzie
i oczywiście spiritus movens powstałego obrazu: ksiądz Kamil
Pańkowiec, Jerzy Strużyna i Tomasz Piwowarski. Lista osób,
które przyczyniły się do powstania filmu jest o wiele dłuższa,
więc wszystkim bardzo dziękujemy za wykonaną pracę.
Boża polityka to bardzo ciekawa opowieść o wyjątkowym
człowieku i duszpasterzu. Osoby obecne na projekcji, a po jej
zakończeniu wspominające postać proboszcza, wielokrotnie
podkreślały jego nieprawdopodobne umiłowanie bliźniego, wielką
odwagę zarówno w okresie okupacji, jak i przez wiele lat
stalinizmu, później komunizmu.
Wójt pogratulowała autorom obrazu, podkreśliła jego ważność.
Nie ukrywała wzruszenia, które wynikało nie tylko z siły
emanującej z filmowej retrospekcji, ale także z wielu osobistych
wspomnień z rozmów z księdzem Skwierczem.
Natomiast obecny proboszcz Henryk Szczodrowski,
przyłączając się do wcześniejszych słów księdza S. Schwabe, rzekł:
– To dzieło zastanawia i przypomina o bardzo ciężkich czasach
Polski i naszego narodu. Powinniśmy, wzorem mojego
poprzednika, żyć tak, aby coś po nas pozostało. Bo, jak ktoś
powiedział, żyjemy tak długo, jak długo pozostajemy w ludzkiej
pamięci.
Miejmy nadzieję, że ten ważny dokument pokazany zostanie
w wielu miejscach w naszej gminie, bo historia wieloletniego
księdza Jana Skwiercza absolutnie na to zasługuje.
To on, jak wspominała Róża Topolewska, mówił o naszej
ziemi „Moja Gruta”.
RAS

Gminny Konkurs Poezji
ZŁOTE USTA
Aż wierzyć się nie chce, że w naszym przedszkolu i szkołach
jest tyle dzieci i młodzieży uzdolnionych recytatorsko.
Przez niemal półtorej godziny jury w składzie Hanna Szumotalska,

Elżbieta Polakowska-Lesińska i niżej podpisany słuchało
deklamacji 46 przedszkolaków i uczniów. Komisja jednoznacznie
stwierdziła, że absolutna większość zdała egzamin na piątkę,
a laureaci oczywiście na szóstkę.
Konkurs zorganizowany został przez wójt Halinę
Kowalkowską, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej. Prowadząca samorząd po powitaniu uczestników, życzyła wszystkim sukcesu, oraz tego, aby jak
najlepiej zaprezentowali się na scenie. Podkreśliła również
Oczywiście, początek recytatorskich zmagań to także powitanie
przez dyrektor GCK, która – oprócz dyplomów – przygotowała
również nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych
kategoriach. Książkowe upominki zafundowała kierownik
biblioteki w Grucie.
Kolejna edycja Złotych Ust przeszła do historii. Należy
pochwalić wszystkich, którzy wystąpili na scenie GCK
i podziękować nauczycielom za dobre przygotowanie
deklamatorów. Konkurs, szczególnie w najmłodszej grupie,
to zmyśle stroje i wręcz teatralne popisy.
Jury w każdej grupie wiekowej, klasowej (było ich pięć)
nagrodziło czwórkę najlepszych i właśnie oni reprezentowali naszą
gminę na szczeblu powiatowym 12 marca w Łasinie.

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (nazwiska
podajemy w kolejności zajętych miejsc): 1) przedszkolaki
– tu najlepiej deklamowała Danuta Chyła, druga była Roksana
Rzepkowska, trzecia Natalia Samborska i czwarta Weronika
Nowaczek, 2) klasy I-II – Jakub Kolemba, Bianka Wiercińska,
Alicja Samborska i Szymon Kowalczyk, 3) klasy III-IV
– Magdalena Saucha, Oliwia Jaranowska, Katarzyna Kuffel
i Mateusz Kowalczyk, 4) klasy V-VI – Adrianna Brzyska, Marta
Guz, Klaudia Jaranowska i Nikoletta Krajniewska, 5) gimnazjaliści
– pierwsze miejsce Angelika Supińska, drugie Kamila
Wesołowska, trzecie Kamila Kurkus i czwarte Julia Miąsko.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
***
Miło
nam
poinformować,
że
na
powiatowych Złotych Ustach
na scenie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Łasinie Adrianna Brzyska
z
klasy
VI
Szkoły
Podstawowej
w
Słupie
otrzymała trzecią nagrodę
w swojej grupie wiekowej,
a Kamila Wesołowska, gimnazjalistka Zespołu Szkół
w Grucie zdobyła drugą nagrodę. Adrianna recytowała wiersz Jana
Brzechwy Sowa, natomiast Kamila Marii Konopnickiej
W piwnicznej izbie.
Gratulujemy i bardzo się cieszymy.
(wil)
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