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Nr 5              Maj  2015         Ukazuje się od 1991 roku 

VII Sesja Rady Gminy 

 *Dokonanie zmian w budżecie gminy Gruta na bieżący rok, 

*zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030, 

*określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

*przystąpienie gminy Gruta do stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, 

*uczestnictwo gminy Gruta w porozumieniu w sprawie wzajemnej 

współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej  

województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru  

Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim 

funkcjonalnie. Tak brzmią uchwały, które 8 maja 2015 roku na  

VII Sesji podjęła Rada Gminy (gwiazdkami oznaczyliśmy treść 

każdej uchwały). 

 Naturalnie, kolejne spotkanie władz samorządowych to,  

na początku, stałe punkty każdej sesji, czyli: * stwierdzenie  

quorum, *przyjecie porządku obrad, *przyjecie porządku obrad 

sesji, *sprawozdanie wójt z wykonania uchwał Rady Gminy oraz 

wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym, *informacja  

przewodniczących komisji o pracy w okresie między sesjami. 

 Miłym akcentem sesji było wręczenie symbolicznych bukietów 

kwiatów dla wszystkich naszych druhów. Wiązanki, z których  

jedna przeznaczona była dla Leona Kaszuby (z przyczyn  

obiektywnych nieobecnego na uroczystości) odebrał Sławomir 

Chyła, komendant gminny straży.     

 Kwiaty z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, na prośbę  

Piotra Szynkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy, przekazała 

wójt Halina Kowalkowska, towarzyszyły jej wiceprzewodniczące 

Rady Anna Rafalska i Ewa Schmidt.  

 Przed wręczeniem bukietu P. Szynkowski złożył życzenia dru-

hom. S. Chyła podziękował za pamięć i kwiaty i zapewnił,  

że strażacy zawsze są gotowi służyć społeczeństwu.     (r)          

Spotkanie szefów samorządów 

Czwartek 14 maja to ważny dzień nie tylko dla naszej gminy. 

Przed południem w Gminnym Centrum Kultury spotkali się  

przedstawiciele samorządów powiatu grudziądzkiego i jednej  

gminy z powiatu świeckiego, a konkretnie z Dragacza.  

Narada dotyczyła Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI), 

który jest jednym z założeń polityki terytorialnej województwa 

kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania rozmawiano na temat 

opracowania dokumentu Strategia Rozwoju OSI Grudziądza oraz  

o projektach, które samorządy mogłyby zrealizować właśnie  

w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.  

Gospodarzem była wójt Halina Kowalkowska, a gośćmi: Marek 

Sikora – wiceprezydent Grudziądza, Krzysztof Chodubski  

– burmistrz Radzynia Chełmińskiego, Andrzej Rodziewicz  

– wójt gminy Grudziądz, Henryk Szpringel – wójt gminy Rogóźno, 

Dorota Krezymon – wójt gminy Dragacz. Na naradzie niektórym 

szefom samorządu towarzyszyli przedstawiciele urzędu. 

 Wśród osób uczestniczących obecne były też Beata Bielik, 

kierownik Referatu Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony  

Środowiska naszego urzędu oraz Hanna Szumotalska,  

dyrektor GCK.              (r)   

Powstała Gminna Rada Działalności  

Pożytku Publicznego 

Wójt Halina Kowalkowska zarządzeniem z 4 maja br. powołała 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. W jej skład weszli 

przedstawiciele wójt, rady gminy i organizacji pozarządowych. 

14 maja doszło do spotkania, podczas którego ukonstytuował się 

zarząd. Przewodniczącą została Elżbieta Fabińska, zastępczynią 
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Hanna Szumotalska, a sekretarzem Renata Kurkus. Rada powołana 

została na 2 lata.  

Do głównych jej zadań należeć będzie między innymi:  

1) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego  

dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów  

współpracy, 2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących  

funkcjonowania organizacji, 3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii 

w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją  

publiczną, 4) wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych 

organizacjom. 

Na spotkaniu obecna była wójt. Gratulując zarządowi,  

życzyła jak najlepszej współpracy z przedstawicielami administracji 

publicznej oraz wszystkimi organizacjami i instytucjami  

działającymi na terenie gminy.    

PS Już 19 maja w Gminnym Centrum Kultury miało miejsce 

pierwsze szkolenie Rady, prowadził je trener Rafał Jaworski  

z Poznania, a tematem były zagadnienie dotyczące Standardów  

Rad Działalności Porządku Publicznego.       (r) 

Dąb symbolem pamięci 

Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza 

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa, 

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza... 
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa 

        L. Staff Wysokie drzewa (fragment). 

W czwartą rocznicę śmierci ks. prałata Jana Skwiercza autorzy 

filmu Boża polityka wzięli udział w uroczystej myszy świętej oraz 

posadzeniu drzewa ku jego pamięci. Pomysłodawcami byli  

uczniowie występujący w filmie, postanowili w ten sposób  

uhonorować księdza proboszcza, który podczas niemieckiej  

okupacji oraz Polski komunistycznej był wierny  swoim zasadom 

i głosił jedynie – jak sam mówił – Bożą politykę. 

Dąb w bezpośredniej bliskości kościoła wspólnie posadzili 

ksiądz proboszcz Henryk Szczodrowski, wójt Halina  

Kowalkowska, siostrzeńcy ks. Skwiercza ks. prałat Antonii  

Dunajski i Józef Szpiller, księża Andrzej Zygiert, Marcin Nowicki, 

Marek Bogacki, przedstawiciele rady parafialnej – Róża  

Topolewska i Anna Lipertowicz, wieloletnia opiekunka księdza 

Prałata Krystyna Szczepańska, szkolni filmowcy - gimnazjalista 

Dorian Katarzyniak, który wcielił się w filmie w postać  

ks. Skwiercza, opiekun projektu nauczyciel historii Tomasz  

Piwowarski oraz dyrektor  Marzena Samborska i Krzysztof Ficek. 

Anna Nasieniewska, uczennica klasy IIIc, recytowała wiersz 

Leopolda Staffa Wysokie drzewa.  

Po mszy świętej odbyła się projekcja filmu Boża polityka. 

                   (topiw) 

Majowe spotkanie integracyjne 

W szczególnym dniu 1 Maja 2015 r. Grupa Nieformalna  

Tańcząca Trójka, której lideruje Hanna Szumotalska, zaprosiła 

uczestników projektu Ruch, jako aktywność fizyczna na Spotkanie 

Integracyjne do Gminnego Centrum Kultury. Przypomnijmy,  

że przedsięwzięcie, w którym udział biorą dwa pokolenia – dzieci  

i starsi, realizowane jest dzięki projektowi Inicjuj z FIO dofinanso-

wanym ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Uściślijmy: dzieci z klas I-III uczestniczą w zajęciach tanecznych, 

natomiast starsi ćwiczą taniec Zumba. 

Grupa Nieformalna przygotowała sporo najróżniejszych  

atrakcji, szczególnie dla uczniów, którzy spotkanie rozpoczęli  

od wspólnego malowania flagi państwowej, bo też i dzień był  

wyjątkowy. Kolejne gry i zabawy, to między innymi zabawa  

z chustą animacyjną, hula hoop, malowanie twarzy, przekładanie 

szarfy i kozłowanie piłki. Dzieci musiały też wykazać się  

umiejętnościami plastycznymi i namalować lub narysować ludzką 

postać albo zwierzątko w ruchu (Ruch, jako aktywność fizyczna). 

Wszystko zaczęło się o godz. 11, gości powitała liderka  

projektu. Zanim przystąpiono do najróżniejszej zabawy dorośli 

ruszyli do twista i rock and rolla. Następnie liderka zaprosiła 

wszystkich do stołu i powiedziała o projekcie. 

Przyznać trzeba, że organizacyjnie wszystko było dopięte  

na piątkę. Uczestników projektu odwiedziła wójt Halina  

Kowalkowska, która podkreśliła, iż zawsze cieszy ją każda lokalna 

inicjatywa prowadząca do integracji społeczeństwa. 

Drugie podobne spotkanie odbędzie się z końcem  

realizowanego przedsięwzięcia, czyli w ostatnich dniach czerwca.   

                  (ars) 

Gminny IX Konkurs Wiedzy  

 

 

 To już kolejna edycja Konkursu Wiedzy „O historii, zabytkach 

i przyrodzie gminy Gruta”, ważnego nie tylko dla uczniów,  

ale także dla wszystkich mieszkańców, bo przecież to istotne,  

a by kolejne pokolenia wiedziały o naszej ziemi jak najwięcej.  

 Konkurs odbył się w podstawówce w Słupie, a przygotowała  

go nauczycielka Anna Kurzyńska. Udział wzięły trzy duety  

ze szkół w Boguszewie, Grucie i Słupie.  

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

OSTATNIA DROGA BOŻESŁAWA TAFELSKIEGO 

23 maja 2015 roku na cmentarzu komunalnym w Grudziądzu 

odbył się pogrzeb Bożesława Tafelskiego. Msza żałobna odprawiona 

została w kościele Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej  Maryi 

Panny. W ceremonii udział wzięli rodzina, strażacy, przedstawiciele 

władz samorządowych Grudziądza, wójtowie gmin powiatu,  

w tym naszej oraz liczni mieszkańcy miasta i wsi.  

Pogrzeb odbył się z pełnym ceremoniałem strażackim.  

Śp. Bożesław Tafelski zmagał się z ciężką chorobą. 

Przypomnijmy, że zmarły w latach 1990-1998 był wójtem gminy 

Gruta. Wcześniej, od roku 1982 do 1990 był prezydentem  

Grudziądza, stanowisko to piastował również w okresie  1998–2002.  

W latach 2006-2014 pełnił funkcję sekretarza powiatu  

grudziądzkiego.  

B. Tafelski był wiceprezesem zarządu wojewódzkiego OSP RP.  

Zmarł w wieku 69 lat. 

Cześć Jego Pamięci. 
(r) /Foto:Piotr Bilski Gazeta Pomorska 
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 W jury zasiedli: Małgorzata Kurzyńska, archeolog  

z grudziądzkiego muzeum, historyk Tomasz Piwowarski, historyk 

Marek Barański i oczywiście Anna Kurzyńska. Wszystkich powitał 

dyrektor szkoły Andrzej Kurnik. 

 Konkurs był dwuetapowy, część pierwsza to test, a druga  

– ustana i multimedialna opowieść o Parku Krajobrazowym  

Dolina Osy. 

 Po podliczeniu punktów okazało się, że najlepiej wypadli  

uczniowie ze Słupa: Adrianna Brzyska i Paulina Jaranowska.  

Drugie miejsce zajęła Gruta: Jan Piwowarski i Patrycja Kikulska  

i trzecie Boguszewo: Julia Buczkowska i Agnieszka Maciejewska. 

   Już po emocjach uczestnicy zwiedzili Izbę Przyrodniczą  

Dolina Osy.  

Po Konkursie Małgorzata Kurzyńska, rodowita słupianka, 

opowiadała o swojej książce Węgrowo st.11. Cmentarzysko  

z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek 

ludów na ziemi chełmińskiej" jej autorstwa. Prelekcja natomiast 

nosiła tytuł Opowieści gockie – twórcy kultury wielbarskiej.     

                RAS 

Zwierzęta pól i lasów – Rok Bażanta 

Pod takim hasłem przebiegał  Gminny Konkurs Plastyczny 

zorganizowany 23.04.2015 r. w Przedszkolu Samorządowym  

w Mełnie. Wzięły w nim udział dzieci z 6 oddziałów  

przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu naszej  

gminy oraz reprezentacja naszego przedszkola. 

Po powitaniu przybyłych gości przez dyrektor przedszkola  

Beatę Chyłę dzieci ochoczo zabrały się do pracy, której efekty  

po zakończeniu oceniała komisja w składzie: Tomasz  

Zielaskiewicz, leśniczy z leśnictwa Słup, Krzysztof Kopczyński, 

łowczy i Sławomir Chyła, myśliwy Koła Łowieckiego „Sokół”.  

I tak: pierwsze miejsce przypadło reprezentacji ze SP Gruta  

w składzie Dawid Bednarski i Jakub Nasieniewski. 

Przyznano trzy drugie miejsca dla: Mai Majchrzak  

i Marty Majchrzak SP Boguszewo, Aleksandra Berbelickiego  

i Roksany Budzikowskiej SP Słup oraz  Marty Holińskiej  

i Mai Wojciechowskiej z PS Mełno. Trzecie miejsce zajęły  

Wiktoria Matla i Julia Kwaśnik SP Nicwałd.  

Wyróżnienia zdobyły: Kinga Klein i Zuzanna Andelbrat  

SP Dąbrówka  Królewska oraz Weronika Nowaczek i Fabian  

Lewandowski SP Plemięta. Nagrody i dyplomy ufundowane przez 

Koło Łowieckie „Sokół” wręczali członkowie komisji.     
           Tekst: I. Zapalska 

Foto: I. Zapalska/A. Płodzik 

Czy świetlica może uczyć kreatywności? 
W Szkole Podstawowej w Boguszewie realizowany jest projekt 

„Kreatywna Świetlica Szkolna”. Grant sfinansowany jest w ramach 

dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównymi  

odbiorcami są dzieci z klas 0-3. 

 „Kreatywna Świetlica Szkolna” ma rozwijać pasje uczniów 

korzystających z opieki świetlicowej. W projekcie uczestniczy  

30 uczniów klas młodszych, których wspólną pasją jest poznawanie 

nowych technik plastycznych i innych form aktywności  

poznawczych. W ramach zajęć dzieci uczą się m.in. technik  

malowania na szkle, zdobienia przedmiotów techniką – decoupage, 

tworzenia kwiatów z bibuły – papieroplastyka.  Odbywają także 

zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz muzyczno-ruchowe. 

Liderem projektu jest nauczycielka Marta Jaworska,  

a inni pedagodzy: Hanna Pęksa, Dorota Banaszkiewicz, Mariola 

Franek i Izabela Zdziarska oraz pozostałe osoby – głównie rodzice 

– pracują na zasadzie wolontariatu. Mamy nadzieję, że udział  

w projekcie będzie stymulował dzieci do dalszych działań,  

także po zakończeniu jego realizacji.  

Wszystkim uczestnikom życzymy wielu fascynacji  

i inspirujących doznań!           (HaPe) 

Gminny Dzień Matki 

 W tym roku Gminne Święto Matki obchodziliśmy w świetlicy  

w Plemiętach. Miłe spotkanie miało miejsce w niedzielę 24 maja. 

Organizatorami byli Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” i sołectwo  

z Plemiąt oraz Gminne Centrum Kultury w Grucie. Na zaproszenie 

odpowiedziało sporo mam, wśród których była wójt Halina  

Kowalkowska. 

 Uroczystość otworzyły trzy panie (trzy mamy), Mariola  

Lewandowska, prezes stowarzyszenia, Agnieszka Abramek, sołtys 

wsi i Hanna Szumotalska, dyrektor GCK. 

 – To święto uzmysławia nam jedno, że każdego dnia powinniśmy 

pamiętać o swojej mamie, bo ona jest dla każdego najważniejszym 

człowiekiem – zaczęła wójt H. Kowalkowska. – Codziennie  

powinniśmy poświęcić jej chociaż chwilę, gdyż każda matka  

na to zasługuje. W dniu szczególnej pamięci o mamie apeluję,  

abyśmy każdego dnia jak najwięcej się uśmiechali, bo uśmiech  

to życzliwość, to takie nasze małe słońce ofiarowane drugiemu  

człowiekowi.  

 Obchody w Plemiętach to oczywiście część artystyczna,  

w której wystąpiły zespoły wokalne Złoty Wiek i PÓŁnaPÓŁ,  

a wiersze dla kochany mam czytały gimnazjalistki należące do Koła 

Literackiego GCK Ania Nasieniewska, Ania Witecka i Kamila  

Wesołowska. 

 Mamy otrzymały upominki wykonane przez instruktorki GCK  

 Było wspólne śpiewanie popularnych piosenek. Wokalne  

propozycje otworzyła Barbara Małgorzewicz wykonując znaną  

i jakże piękną piosenkę z repertuaru Violetty Villas Do ciebie mamo.  

                    RAS 

PROJEKT „INICJUJ Z FIO”  
W ramach projektu Inicjuj z FIO dofinansowanego ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Z teatrzyku szkolnego 

do Teatru Wielkiego”, realizowanego przez Koło Teatralne szkoły  

w Plemiętach, wyjechaliśmy do teatrów w Gdańsku i Gdyni.  

26 kwietnia dzieci wraz z opiekunami obejrzeli w Teatrze Lakowym 
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Miniatura w Gdańsku przedstawienie  „Siedmiu krasnoludków”  

na motywach baśni braci Grimm. Przedstawienie bardzo się  

podobało i było wspaniałą lekcją ukazującą różnorodność przekazu 

teatralnego.  

Na nocleg pojechaliśmy do Rumi, korzystając z gościnności 

placówki Caritas  im. Św. Siostry Faustyny. Tam też następnego 

dnia nasi uczniowie spotkali się z niepełnosprawnymi aktorami, 

uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.  

Tego samego dnia udaliśmy się do Teatru Miejskiego  

im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie poznawaliśmy teatr  

„od kulis” i uczestniczyliśmy w warsztatach teatralnych.  

Dwa dni spędzone w teatrach, były bardzo ciekawe i pouczające.  

           Dorota Kruszczyńska 

INFORMACJE Z URZĘDU 

SANI- BUD Sp. z o. o. 

13- 300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 10c 

Tel: 601- 414- 843, 665- 520- 860, 56- 47- 425- 21 

e-mail: mateusz.wisniewski16@wp.pl 

 

Informuję mieszkańców Gminy GRUTA o terminach 

odbioru odpadów. Uprzejmie prosimy o segregację  

odpadów i umieszczanie ich w pojemnikach.  

Pojemniki prosimy wystawiać w miejscach  

umożliwiających ich odbiór do godziny 7.00 

 

SEKTOR I 

Miejscowości: MEŁNO, MEŁNO CUKROWNIA, 

MEŁNO ZZD, BOGUSZEWO, GOŁĘBIEWKO, 

Lp 

ODPADY 

NIESEGRE-

GOWANE 

Poniedziałek 

PLASTIK 

Poniedziałek 

SZKŁO 

Poniedziałek 
PAPIER 

BIO 

- ODPADY 
Piątek 

1 27.04.2015 04.05.2015       

2 11.05.2015       15.05.2015 

3 25.05.2015       29.05.2015 

4 08.06.2015 01.06.2015 15.06.2015 19.06.2015 12.06.2015 

5 22.06.2015       26.06.2015 

6 06.07.2015 13.07.2015     10.07.2015 

7 20.07.2015       24.07.2015 

SEKTOR II  

Miejscowości: GRUTA, SŁUP, SŁUP MŁYN, JASIEWO,   

Lp. 

ODPADY  

NIESEGREGO-

WANE 

(WTOREK) 

PLASTIK 

(WTOREK) 

SZKŁO 

(Wtorek) 
PAPIER 

BIO 

- ODPADY 
(Piątek) 

1 28.04.2015 05.05.2015       

2 12.05.2015       15.05.2015 

3 26.05.2015       29.05.2015 

4 09.06.2015 02.06.2015 16.06.2015 19.06.2015 12.06.2015 

5 23.06.2015       26.06.2015 

6 07.07.2015 14.07.2015     10.07.2015 

7 21.07.2015       24.07.2015 

SEKTOR III 

Miejscowości: ANNOWO, ORLE, DĄBRÓWKA  

KRÓLEWSKA, DĄBRÓWKA PGR,, SALNO 

Lp. 

ODPADY  

NIESEGREGO-

WANE 

(Środa) 

PLASTIK 

(Środa) 

SZKŁO 

(Środa) 
PAPIER 

BIO 

- ODPADY 

(Piątek) 

1 29.04.2015 06.05.2015       

2 13.05.2015       15.05.2015 

3 27.05.2015       29.05.2015 

4 10.06.2015 03.06.2015 17.06.2015 19.06.2015 12.06.2015 

5 25.06.2015       26.06.2015 

6 08.07.2015 15.07.2015     10.07.2015 

7 22.07.2015       24.07.2015 

SEKTOR IV 

Miejscowości: NICWAŁD, POKRZYWNO, OKONIN, 

PLEMIĘTA, WIKTOROWO 

Lp. 

ODPADY 

NIESEGRE-

GOWANE 

(Czwartek) 

PLASTIK 

(Czwartek) 

SZKŁO 

(Czwartek) 
PAPIER 

BIO- OD-

PADY 
(Piątek) 

1 30.04.2015         

2 14.05.2015 07.05.2015     15.05.2015 

3 28.05.2015       29.05.2015 

4 11.06.2015 04.06.2015 18.06.2015 19.06.2015 12.06.2015 

5 26.06.2015       26.06.2015 

6 09.07.2015 16.07.2015   \ 10.07.2015 

7 23.07.2015       24.07.2015 

 Przypominamy mieszkańcom, że pojemnik lub pojemniki 

na odpady muszą być w dniu odbioru odpadów wystawione 

przed teren posesji (przed ogrodzenie) w miejscu łatwo  

dostępnym, w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane 

bez możliwości reklamacji. Pracownicy firmy odbierającej 

odpady  nie mogą wchodzić na teren posesji, ponieważ przepi-

sy im tego zabraniają! 

 

 W przypadku gdy nie ma możliwości wystawienia  

pojemników przed posesję prosimy ustawić pojemnik  

w bramie. 

 

 Wszelkie sprawy sporne i reklamacje oraz brak któregoś  

z pojemników prosimy zgłaszać na numer tel. 601 414 843  

SANI-BUD Sp. z o.o.  lub  do Urzędu Gminy Gruta  na numer 

telefonu 56 4683188 

 Reklamacje będą uwzględniane jedynie zgłoszone  

do 48 godzin po odbiorze w danej miejscowości. 

mailto:mateusz.wisniewski16@wp.pl

