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XXIX Sesja Rady Gminy 
 Podczas listopadowej Sesji Rady Gminy Gruta, oprócz stałych 

punktów, do których należą między innymi informacja  przewodni-

czącej Renaty Templin o realizacji uchwał podjętych na poprzednich 

obradach, sprawozdanie wójt Haliny   Kowalkowskiej z wykonania 

uchwał RG oraz wydanych zarządzeń w okresie między  sesjami, 

znalazły się też punkty dotyczące:  

1) prawidłowego złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych, 

2) realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, 3) wyko-

nania uchwały XXVII/210/2013 Rady Gminy w sprawie przeprowa-

dzenia konsultacji społecznych na temat możliwości prowadzenia 

szkół podstawowych z terenu gminy przez organizacje pozarządowe. 

Listopadowe obrady to nowe uchwały podjęte przez radnych.  

Pierwsza dotyczyła obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmo-

wanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na 

terenie gminy Gruta. Druga: określenia wysokości stawek od nieru-

chomości. Trzecia: określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na przyszły rok. Czwarta: w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu obejmującego działkę nr 701, obręb geodezyjny Gruta 

0005, gmina Gruta. Piąta: dotyczyła przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

obejmującego działkę nr 52/16 w Pokrzywnie. Szósta: to głosowanie 

nad zatwierdzeniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy na okres od 

1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, a także uchwalenie dopłat dla 

taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 

ścieków (prezentujemy poniżej). Siódma: w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy Gruta na rok 2013. I uchwała ósma: dotycząca 

zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2013-

2030. 

Radni przegłosowali wszystkie uchwały. Zainteresowanych ich    

treścią prosimy o zapoznanie się na stronie Biuletynu Informacji  

Publicznej lub w Biurze Rady Gminy.  

                 (r) 

TRZECIE URODZINY  

GMINNEGO CENTRUM KULTURY 

 Przygotowania do kolejnych, trzecich „urodzin” Gminnego Centrum 

Kultury  w Grucie rozpoczęły się już w… lipcu. Wtedy to pracownicy 

placówki zaczęli  kompletować materiały do mającej powstać kroniki.  

 W trzecią rocznicę powołania Gminnego Centrum Kultury wszyscy, 

którzy przyszli  fetować urodziny, mogli obejrzeć kronikę zawierającą 

prawie 150 zdjęć i przeczytać wiele zdań dokumentujących wydarzenia 

kulturalne, i nie tylko. 

 Scenariusz urodzin obchodzonych w piątek 25 października 2013 

roku był  ciekawy, a nawet zaskakujący. Punkt pierwszy to powitanie 

przez dyrektor Hannę Szumotalską gości i władzy, na czele z wójt    

Haliną Kowalkowską i sekretarzem  Jarosławem Poznańskim. Następnie 

szefowa GCK przeczytała list skierowany do wójt.  

 „Cieszymy się i mamy sporą satysfakcję, że obchodzimy dziś    

kolejne urodziny.  Trzy lata, które są za nami udowodniły, że ta placów-

ka jest potrzebna gminie (…).  My, pracownicy GCK, zdajemy sobie 

sprawę, że gdyby nie przychylność władzy,  a przede wszystkim Wójt 

Haliny Kowalkowskiej, podległa mi placówka nie mogłaby  się rozwijać 

właściwie. Pani Wójt wie, że Gminne Centrum Kultury jest potrzebne  

Grucie i gminie (…). Fakt ten sprawia, że my, odpowiedzialni za     

kulturę, możemy śmielej realizować swoje pomysły, wzbogacać propo-

zycje kierowane zarówno do  dzieci,  młodzieży i starszych”. (Fragment 

listu.) 

 Po wręczeniu H. Kowalkowskiej drobnego upominku od     pracow-

ników GCK, dyrektor zaprosiła gości na pokaz multimedialny. W ciągu 

kilkunastu minut zapoznano  się z ważniejszymi wydarzeniami tej pla-

cówki, od uchwały Rady Gminy po wrześniowe spotkanie wójt ze spon-

sorami Dni Gminy Gruta i Dożynek     Gminnych.     

 Kolejna rzecz to trzy wierszyki napisane przez Stanisława   Raginia-

ka specjalnie  na tę okazję, a przedstawione przez 3-4–latków: Elizę 

Wojciechowską (Zakrzewo), Adasia Niedzina (Gruta) i Szymona     

UCHWAŁA Nr XXIX/217/13 

 RADY GMINY GRUTA 

z dnia 15 listopada 2013r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Gruta na okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. oraz 

uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków. 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i 

poz.645) oraz art. 24  ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbio-

rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2014 

roku do 31 grudnia 2014 roku opracowane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie w wysokości określonej w  

załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy Gruta opłaty wy-

nikające z przedstawionych taryf wynoszą: 

opłata za zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń wodociągo-

wych stanowiących własność Gminy Gruta w kwocie 2,85 zł/m3 brut-

to, opłata za odbiór ścieków: wprowadzanych do urządzeń kanaliza-

cyjnych stanowiących własność Gminy Gruta 

- 3,99 zł/m3 brutto, 

b) z szamb z terenu gminy Gruta -  3,99 zł/m3 brutto, 

c) przemysłowych i dowożonych spoza terenu gminy Gruta, 

wprowadzanych go Gminnej Oczyszczalni  Ścieków – 9,00zł/m3 

brutto, 

d) dla mieszkańców Pokrzywna, odprowadzających ścieki do 

gminy Grudziądz – 5,50 zł/m3 

§ 3. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 

1,38 zł miesięcznie brutto. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogło-

szeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

oraz publikację w gazecie lokalnej.  

Nr 11                   Listopad  2013             Ukazuje się od 1991 roku 
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Lewandowskiego (Mełno). „Recytatorów” do występu przygotowały 

Beata Chyła i Irena Zapalska z przedszkola w Mełnie. 

 – To miłe, że mogę być tu z państwem i również cieszyć się trzeci-

mi urodzinami Gminnego Centrum Kultury – zaczęła, poproszona         

o głos, wójt H. Kowalkowska. – Trzy  lata to dużo i mało, ale – jak 

widzieliśmy na pokazie multimedialnym i zapewne zobaczymy w nowo 

powstałej kronice – w tym budynku wydarzyło się już wiele  ważnych   

i ciekawych rzeczy. Istotne jest, że pracują tu ludzie z duszą artysty,  

zacząwszy od poety, przez zespoły młodzieżowe i chórzystów Złotego 

Wieku,  po plastyczkę. Proszę państwa – mówiła dalej wójt –           

metaforycznie ujmując trzy lata  to wiek, w którym dziecko już mówi…      

A skoro tak, to teraz jeszcze bardziej musimy wymagać od siebie,    

więcej pracować dla naszej społeczności na niwie kultury. 

 Wójt podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 

Gminnego Centrum Kultury i w różny sposób wspierają placówkę. 

Podkreśliła ważną rolę sołtysa  i Rady Sołeckiej w   Grucie.          

 Po słowach wójt wniesiono kronikę. Po jej zaprezentowaniu przez 

dyrektor  nadszedł czas na tort, do sali (z zapalonymi sztucznymi   

ogniami) wwiozły go Magdalena  Głowacka i Monika Chyła z GCK, 

którym należą się wielkie brawa za znakomitą,   kawowo-ciastową  

obsługę.  

Po chwili odegrano i odśpiewano Sto lat.  

Teraz nadszedł czas na degustację tortu i zabawę.  

 Kilkadziesiąt osób wysłuchało piosenek (niektórzy nawet ruszyli do 

tańca)  zespołów działających w GCK: Złoty Wiek, TiM, PÓŁnaPÓŁ i 

Nowa Generacja.            

                 Tekst/foto: RAS 

COMENIUS – MOŻEMY BYĆ DUMNI! 

Od 25 do 29 października Zespół Szkół w Grucie gościł 40 

przedstawicieli z partnerskich szkół z Litwy, Włoch i Turcji.  Było 

to już czwarte spotkanie w ramach Projektu Szkolnego              

COMENIUS „Pokój: wspólny język Europy”. Pierwsze miało 

miejsce w południowo-wschodniej Turcji (listopad 2012), drugie w 

Teano we Włoszech (marzec 2013) i trzecie w Silute na Litwie 

(maj 2013). 

W sobotę i niedzielę nauczyciele i młodzież gimnazjalna   

zwiedzili Gdańsk, Malbork, Sztutowo, Toruń i Chełmno.  

W poniedziałek goście spędzili cały dzień na terenie naszej 

gminy. Rano udali się do kościoła w Okoninie. Później powitani 

zostali przez dzieci ze szkoły podstawowej, skąd udali się do     

Zespołu Szkół. Tu czekały na nich nie lada atrakcje. Już w holu     

– staropolskim zwyczajem – Włochów, Litwinów i Turków        

przywitano chlebem i solą.  

Najważniejsza, kilkugodzinna część miała miejsce w hali spor-

towej. Po powitaniu przez dyrektor Marzenę Samborską i wójt 

Halinę Kowalkowską nasza młodzież obdarowała gości kotyliona-

mi w biało-czerwonych barwach. Po chwili uczniowie (w języku 

angielskim) opowiedzieli gościom o znanych w świecie Polakach, 

także o ważniejszych miastach. Nie zapomniano o miejscach    

martyrologii (Auschwitz-Birkenau). W pokazie multimedialnym 

nie zabrakło prezentacji kuchni polskiej. Kolejne informacje doty-

czyły województwa kujawsko-pomorskiego, naszej gminy (zabytki, 

przyroda) i naturalnie szkoły z jej najważniejszymi osiągnięciami, 

także projektami i ważnymi dla niej datami. To w tym momencie 

Mert Isiktas z miasta Siirt (Turcja) wstał i krzyknął Kocham      

Polskę!   

Teraz rozpoczął się wokalno-taneczny (w tym prezentacja  

ubiorów ludowych i tańców) happening połączony z obdarowywa-

niem się souvenirami, co wywołało ogólny aplauz. Następnie   

uczniowie odczytali listy do świata, w których dominowały słowa 

miłość, tolerancja, przyjaźń i nadzieja. Wspólnie odśpiewano znaną 

na świecie piosenkę We are the World. Było też malowanie tęczy 

w grupach narodowych, w finale utworzono jeden wielki obraz.   

Po części artystyczno-edukacyjnej – w języku angielskim    

prowadziła ją Michalina Lesińska – biorących udział   w projekcie 

COMENIUS zaproszono na degustację potraw w szkolnej        

świetlicy.  

Pracownice kuchni spisały się na medal. Na przygotowane da-

nia zagraniczni goście patrzyli z wielką ciekawością, a po chwili 

konsumowali  z apetytem.. Około południa zaproszono ich do 

zwiedzania Zespołu Szkół. Kolejna rzecz to tańce na hali sporto-

wej, wspólne zdjęcia i mecze w piłkę siatkową – drużyny były  

międzynarodowe! Wszyscy otrzymali pamiątkowe puchary. 

Kolejny ważny akcent poniedziałkowego spotkania to przyjęcie 

uczestników przez wójt Halinę Kowalkowską.  

Około godziny 14. nauczyciele i uczniowie usiedli przy pięknie 

udekorowanych stołach w sali narad. Tu nastąpiło oficjalne powita-

nie przez wójt, która nie kryła radości i wzruszenia, że może gościć 

pedagogów i uczniów z Włoch, Turcji i Litwy. Po części oficjalnej 

Edward Kaliński (w języku angielskim) dokonał multimedialnej 

prezentacji gminy Gruta. Wyświetlono też film „Jeden dzień w 

szkole”. 

Przed godziną 16. autokar z gośćmi zajechał przed kościół w 

Grucie. Tu czekał na nich proboszcz Henryk Szczodrowski, który 

po chwili – już wewnątrz Domu Bożego – opowiedział o jego   

historii. 

Epilogiem poniedziałkowego spotkania był Wieczór integracyj-

ny w świetlicy w Salnie. Kolejne powitanie przez dyrektor Marzenę 

Samborską, następnie zaproszono pedagogów i uczniów na       

poczęstunek. Później zaczęła się    zabawa. Śpiewał i grał zespół 

TiM.   

Przyznać trzeba, że w gminie wszystko było przygotowane na 

„piątkę”. Bez trudu można było zauważyć, że goście czuli się u nas 

znakomicie. Zatem gratulacje należą się wójt, dyrektor szkoły, 

nauczycielom i uczniom.  

Całodzienny pobyt w naszej gminie partnerów COMENIUSA 

był sporym wyzwaniem. Scenariusz obfitował w wiele różnych 

spotkań, przy barierach językowych i kulturowych mogło coś nie   
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wyjść. A jednak nie! 

Jesteśmy przekonani, że nasi goście wywieźli do swoich krajów 

bardzo pozytywną opinię nie tylko o (znanej w świecie) polskiej 

gościnności, ale także o tym, że wiele rzeczy potrafimy zrobić 

wręcz perfekcyjnie.  

A dla nas wszystkich istotne  i dające powody do satysfakcji 

powinno być to, że GMINA GRUTA POJECHAŁA W ŚWIAT.  

Zawiązały się nowe znajomości, być może nawet przyjaźnie. 

Ważne w edukacyjnym przedsięwzięciu było również i to, że    

uczniowie z trzech krajów mieszkali u koleżanek i kolegów.  

… Już po pożegnaniu dyrektor Marzena Samborska przyznała, 

że „moment rozstania był dla wielu osób bardzo wzruszający…”. 

                   Tekst/foto: RAS 

Medale za zasługi dla obronności kraju 

 Uroczystość odbyła się w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki 

w Grudziądzu w dniu 25.10.2013 roku podczas obchodów Święta 

Administracji Wojskowej. Odznaczenia w uznaniu zasług poniesio-

nych w dziedzinie umacniania obronności Rzeczypospolitej      

Polskiej nadane decyzją Ministra Obrony Narodowej wręczyła                        

wójt Halina Kowalkowska w asyście Wojskowego Komendanta 

Uzupełnień ppłka Marka Magowskiego. Wyróżnieni otrzymali listy 

gratulacyjne, kwiaty oraz drobne upominki. Medale nadawane są 

rodzicom, których co najmniej trzech synów nienagannie pełniło 

czynną służbę wojskową.  

Z naszej gminy Srebrnymi Medalami „Za zasługi dla        

obronności kraju” odznaczeni zostali:  Janina i Zygmunt Aleksan-

drowicz z Plemiąt oraz Państwo Teresa i Zenon Mira z               

Gołębiewka.              (r) 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

W sali narad Urzędu Gminy 13 listopada miała miejsce          

wyjątkowa uroczystość. Wójt Halina Kowalkowska, której towarzy-

szyli sekretarz gminy oraz kierownik USC, w imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła pięciu parom Medal za          

długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

– Szanowni, Drodzy Jubilaci, jesteście dwójką wspaniałych lu-

dzi, którzy przetrwali ze sobą 50 lat w miłości, zgodzie, szczęściu 

i… niekiedy we łzach – zwróciła się do szacownych gości wójt.       

– Nie na co dzień obchodzi się tak cudowną uroczystość. W rocznicę 

Waszego ślubu składam Wam najserdeczniejsze gratulacje oraz   

życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, pociechy           

z  dzieci i wnuków. Jest to również czas na podziękowanie Panu 

Bogu za rozwój Waszej miłości i trwałości Waszego małżeństwa. 

Szanowni Jubilaci, gorąco Wam gratuluję i życzę kolejnych lat 

wspólnego życia w zdrowiu i szczęściu.  

Po tych słowach nastąpiła najważniejsza część uroczystości – 

odznaczenie Jubilatów. Otrzymali je: Irena i Zdzisław Chociaj          

z Annowa, Elżbieta i Kazimierz Kawczyńscy z Pokrzywna, Lucyna  

i Władysław Nowaczek z Plemiąt, Teresa i Stefan Kamińscy             

z  Plemiąt oraz Zenona i Jerzy Chełstowscy z Pokrzywna.   

W imieniu Jubilatów wójt podziękował Zdzisław Chociaj.    

Później były kwiaty, upominki od władzy, lampka szampana             

i „Sto lat”.  Tradycyjnie, przy tak ważnym jubileuszu, piszemy kilka 

zdań    o odznaczonych. 

Pierwsza para to państwo Irena i Zdzisław Chociaj z Annowa. 

Rodzice przyszłego małżeństwa mieszkali w tej samej wsi. Pani 

Irena przyjaźniła się z siostrą przyszłego męża i – jak twierdzi – to 

głównie przyczyniło się do poznania Zdzisława. Ślub cywilny           

i  kościelny mieli w Grucie. Jubilaci doczekali się dwojga dzieci, 

pięciorga wnuków i dwojga prawnuków. Wypada dodać, że             

w urzędzie obecne były dwie wnuczki: Agata i Agnieszka. 

Z kolei Elżbieta i Kazimierz Kawczyńscy z Pokrzywna 

(małżonka pochodzi stąd, a mąż z Rybitw koło Bobrownik) poznali 

się w Grudziądzu w 1962 roku na weselu brata. Niestety, żona pana 

Krzysztofa nie mogła wziąć udziału w uroczystości. Medal odebrał 

mąż, który do urzędu przyjechał… emzetką.   

Państwo Lucyna i Władysław Nowaczek mieszkają w Plemię-

tach. Ślub wzięli 28 września 1963 roku. Gdy się poznali on      

mieszkał w Okoninie, a wybranka serca w Starym Folwarku.      

Wypatrzyli siebie na zabawie w Okoninie. Mają dwóch synów,    

pięcioro wnuków i jedną prawnuczkę. 

Różne są chwile pierwszego spotkania…  

Oryginalne było państwa Chełstowskich z Pokrzywna, a to   

dlatego, że poznali się na… grzybach. Pani Zenona bez trudu            

przypomniała sobie ten dzień, moment… Rozglądając się za             

prawdziwkami dostrzegła upadającego młodzieńca, który potknął się 

o gałąź. Przyszła mu z pomocą… Ślub cywilny odbył się w Grucie,  

a kościelny w Okoninie. Państwo Chełstowscy mają dwoje dzieci      

i pięcioro wnuków. Ostatnia para odznaczona przez wójt to państwo 

Teresa i Stefan Kamińscy z Plemiąt. Zapytani, gdzie pierwszy raz się 

spotkali,    odpowiedzieli, że było to podczas nabożeństwa w Okoni-

nie. Rodzicom w czasie uroczystości w urzędzie gminy towarzyszyła 

córka Barbara. Jubilaci doczekali się trójki dzieci i siedmiorga     

wnucząt.                 

                Tekst/foto: RAS  

II Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 

Uroczystość w Zespole Szkół w Grucie rozpoczęła się                

10 listopada o godzinie 11. W tym roku wprowadzenie pocztu            

sztandarowego w ZS Gruta odbyło się w asyście przedszkolaków       

z placówki w Mełnie.  

Wójt Halina Kowalkowska otwierając patriotyczną uroczystość 

powiedziała, że Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej zbiega 

się ze Świętem Niepodległości, które już w  1927 roku było          

obchodzone  przez mieszkańców wsi Boguszewo, jak donosiła ów-

czesna prasa.  
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– Ta ważna data sprawia, że na nas wszystkich spoczywa obowią-

zek kultywowania  tej tradycji. Wszyscy jesteśmy zobowiązani czcić 

ten jakże ważny dzień w dziejach naszego narodu – zakończyła wójt.   

Przypomnijmy, że nasz kraj odzyskał wolność w 1918 roku,       

po 123 latach od rozbiorów Polski dokonanych przez Rosję, Prusy     

i Austrię.  
Po wystąpieniu wójt, Stanisław Raginiak odczytał list od Ewy 

Mes, wojewody, która objęła patronat nad Przeglądem.  

Teraz nadeszła chwila na część artystyczną. Zaprezentowało ją 

czternaścioro przedszkolaków-zuchów. Były piosenki patriotyczne      

i wiersze. Chyba mało kto przypuszczał, że dzieci tak znakomicie 

poradzą sobie z niełatwymi tekstami, że zaśpiewają poprawnie i także 

samo zadeklamują. A jednak! Wielkie brawa dla naszych przedszko-

laków oraz Mirosławy Trześniewskiej, która tak dobrze ich          

przygotowała.      

Po nagrodzeniu przedszkolaków przez organizatorów, prowadzą-

ca uroczystość Barbara Małgorzewicz wróciła w kilku słowach do 

ubiegłorocznego Przeglądu. Przypomniała także, w jaki sposób     

doszło do urzeczywistnienia artystycznego pomysłu.    

– Dzisiejszy Przegląd odbywa się w ramach projektu Śpiewać 

każdy może realizowanego przez Stowarzyszenie „Uśmiech”  z Gruty, 

przy współpracy z Zespołem Szkół, Gminną Biblioteką Publiczną       

i Gminnym Centrum Kultury. Wymienione placówki są oczywiście    

z Gruty – informowała B. Małgorzewicz. – Projekt dofinansowany 

został przez nasz urząd i Stowarzyszenie „Uśmiech”. – Kończąc zain-

tonowała (gwoli rozśpiewania niecierpliwiących się już zespołów) 

piosenkę Płynie Wisła, płynie.  

Rozpoczęły się konkursowe występy. Po pierwszym zespole Trzy 

plus jeden do mikrofonu poproszono Hannę Szumotalską, dyrektor 

GCK, która powiedziała o projekcie gminnym związanym z Rekon-

strukcją bitwy pod Mełnem oraz Plenerze i Warsztatach Artystycz-

nych, których owocem jest dziewiętnaście obrazów zaprezentowanych 

podczas Przeglądu. 

W sumie wystąpiło dziewięć zespołów i jeden solista. Po trwają-

cym prawie dwie godziny przesłuchaniu, jury w składzie Barbara 

Małkiewicz (przewodnicząca), Maciej Gburczyk i Daniel Grzybow-

ski przyznało: – w kategorii zespołów z osobami niepełnosprawny-

mi – I miejsce zespołowi Sonata z Warsztatów Terapii Zajęciowej      

z Gruty, II – Trzy + Jeden z Radzyna Chełmińskiego, III – Łukaszowi 

Szelidze również z Radzyna   Chełmińskiego. W kategorii seniorów: 

I miejsce wyśpiewały Józefinki ze Świecia /Osą, II – Byle Babki        

z Łąkorza, III – Złoty Wiek z Gruty. 

 Przyznano  również dwa wyróżnienia dla zespołów: Złote  Kłosy 

z Jabłonowa Pomorskiego i Retro z Grudziądza. Swoją nagrodę wrę-

czyła też wójt Halina Kowalkowska. W tym roku jej adresatem był 

zespół Retro działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu 

Rządz w Grudziądzu. I jakby tego było mało, solista i akordeonista    

z tej grupy Józef Tabor (77 lat!) otrzymał nagrodę publiczności, była 

nią – niemal gotowa do spożycia – gęś. (W naszym województwie     

w tym roku promujemy gęsinę). Byłoby nietaktem nie wspomnieć     

o Edmundzie Rejczaku, drugim seniorze, który wspierał akordeonistę 

wybijając rytmy na perkusji.  

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe. 

 PS Pisząc o Przeglądzie należy wspomnieć o rodzicach, którzy 

upiekli kilka rodzajów ciast. Częstujący się, z własnej woli wnosili 

drobne kwoty. Uzbierano ponad 600 złotych. Kwota przeznaczona 

zostanie na dofinansowanie szkolnego przedsięwzięcia kulturalnego 

bądź sportowego.                  Tekst/foto: RAS 

Konsultacje – podsumowanie 
Konsultacje społeczne w ramach projektu „Biblioteka jako 

przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” przeprowadzone przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Grucie i fundację Civis Polonus 

dobiegły końca.  

Ich temat brzmiał: „Możliwość prowadzenia szkół podstawo-

wych z terenu Gminy Gruta przez stowarzyszenia”. Przedsięwzię-

cie odbywało się w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

Szereg spotkań, które odbywały się w związku z konsultacjami 

wzbudziły spore zainteresowanie mieszkańców gminy. Temat oka-

zał się bardzo aktualny, potrzebny i wzbudził niemałe emocje, 

zwłaszcza w środowisku pedagogicznym.  

Ankietę można było wypełnić osobiście w Urzędzie Gminy,    

w bibliotekach, szkołach, sklepach i drogą elektroniczną. Pytania 

dotyczyły m. in. funkcjonowania szkół w naszej gminie i miały 

sprawdzić, co mieszkańcy sądzą o ewentualnym ich prowadzeniu 

przez stowarzyszenia.  

Wyniki ankiety – prezentacja multimedialna – zostały        

przedstawione na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 15 listopada.  

Badania wykazały, że mieszkańcy są usatysfakcjonowani         

z obecnego prowadzenia szkół i nie są zainteresowani zmianami.  

Jeśli chodzi o liczbę osób biorących udział w ankiecie,       

przyznać trzeba, że choć nie była imponująca, to – jak na pierwsze 

tego typu konsultacje – napawa optymizmem.  

Z wynikami można się zapoznać pod adresem: gruta.pl/19-

sample-data-articles/joomla/280-wyniki-konsultacji.       EPL 

Śpieszmy się kochać ludzi… 
Mówiła, że naprawdę można kochać umarłych/bo właśnie oni są uparcie 

obecni/nie zasypiają/mają okrągły czas/więc się nie spieszą/spokojni/ponieważ 
niczego nie wykończyli/nawet gdyby się paliło/ nie zrywają się na równe nogi/

nie połykają tak jak my przerażonego sensu/nie udają ani lepszych ani gor-

szych/nie wydajemy o nich tysiąca sądów… 

Jan Twardowski O stale obecnych 
 

Zbigniew Herbert, ksiądz Jan Twardowski, Tadeusz Śliwiak, to 

tylko niektóre nazwiska poetów, których wiersze zaprezentowane 

zostały podczas Zaduszek Poetyckich w Gminnym Centrum Kultu-

ry 8 listopada. Oprócz poezji posłuchać można było piosenek         

z repertuaru Seweryna Krajewskiego (do słów Agnieszki          

Osieckiej). Wieczór zatytułowany Dla tych i o tych, których już nie 

ma… to kilkadziesiąt minut zadumy nad życiem, a głównie nad jego      

kruchością i ulotnością. Jednocześnie jakże ważny czas retrospek-

cji, w którym zapewne wielu z obecnych na sali powróciło myślami 

do tych, których kochaliśmy, szanowaliśmy, a dziś już ich nie ma 

obok nas.  

Wiersze czytał Stanisław Raginiak, piosenki śpiewał 

(akompaniując sobie na gitarze) Krzysztof Janikowski. Spotkanie 

otworzyła dyrektor GCK Hanna Szumotalska, która już po prezen-

tacji wierszy i piosenek zaprosiła gości do rozmowy, której głów-

nym tematem była działalność placówki. Podczas dialogu,            

ze strony mieszkańców, padły propozycje podobnych, kameralnych 

spotkań. Znalazła się też chwila na zapoznanie się z kroniką     

Gminnego Centrum Kultury, która została wykonana w październi-

ku z okazji trzeciej rocznicy działalności. Mimo że tłoku w sali nie 

było, wieczór należy uznać za udany. Powoli, ale skutecznie reali-

zowana polityka różnorodnych propozycji kulturalnych ze strony 

dyrektor i instruktorów zaczyna przynosić efekty.    

                    Tekst: wil. Foto: NaSz 
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Projekt zakończony wystawą 

Rekonstrukcja historycznej bitwy pod Mełnem oraz Plener         

i Warsztaty Artystyczne, to projekt zrealizowany przez Gminne 

Centrum Kultury w Grucie w okresie od 8 września do                 

10 listopada.  

Ambitny pomysł miał na celu stworzenie prac malarskich       

w oparciu o szkice wykonane podczas kolejnej Rekonstrukcji  

historycznej bitwy pod Mełnem, która miała miejsce właśnie          

8 września (na miejsce działań wojskowych wybrano plac            

w  pobliskiej miejscowości Annowo). Przypomnijmy, że przedsię-

wzięcie wpisane jest w realizację szerszego projektu gminnego 

Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy Gruta.       

Podczas zaimprowizowanych walk uzdolnione plastycznie 

dzieci, młodzież i dorośli (razem 19 osób) sięgnęli po ołówki         

i karty brystolowe, by zarejestrować (naszkicować) sceny z pola 

walki. 

Natomiast sobotę 14 września w sali Gminnego Centrum    

Kultury plastycy, pod fachową opieką instruktorów Doroty      

Kruszczyńskiej i Elżbiety Fabińskiej, mieli już trudniejsze zadanie,     

musieli stanąć przy sztalugach i za pomocą pędzli i farb akrylo-

wych przenieść na płótno to, co narysowali w Annowie. 

Kolejny etap powstawania prac – czwartek 18 września. 

Uczestnicy Pleneru i Warsztatów Artystycznych kończyli swoje 

obrazy. Tego dnia każdy z malujących musiał napisać o sobie  

kilka zdań, które niezbędne były do wydania ośmiostronicowego   

(format A5) folderu w ilości 50 sztuk.  

W okolicznościowym wydawnictwie zamieszczone zostały 

zdjęcia wszystkich prac,   także krótki rys historyczny związany    

z rekonstrukcją bitwy oraz  podstawowe dane autorów.  

Prace i folder zaprezentowane zostały 10 listopada w Zespole 

Szkół w Grucie podczas II Przeglądu Piosenki Patriotycznej            

i Żołnierskiej. Po uroczystości związanej z Dniem Niepodległości 

obrazy przeniesione zostały do Gminnego Centrum Kultury, gdzie   

można je oglądać. 

Karolina Fedrau z Pokrzywna, Marcelina Witos z Plemiąt,  

Martyna Korzeń z Annowa, Eliza Czerwińska z Grudziądza, Beata 

Szkoła z Plemiąt, Konrad Kamiński z Mełna, Wiktoria Kamińska   

z Mełna, Nikola Partyka z Plemiąt, Maciej Rajnik z Annowa, Julia 

Nowaczek z Mełna, Natalia Barszczewska z Mełna-Cukrowni, 

Malwina Jabłońska z Gruty, Mirela Czarnecka z Okonina,        

Zuzanna Albanowska z Mełna, rodzeństwo Joanna, Artur               

i Sebastian Kania z Dąbrówki Królewskiej, Małgorzata             

Motylewska   i Magdalena  Głowacka z Salna, to autorzy obrazów.  

Podczas II Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej        

o projekcie, jego realizacji i zaprezentowanych tego dnia pracach 

mówiła dyrektor Hanna Szumotalska.    

                Tekst/foto: RAS 

Ahoj przygodo!  – spotkanie z  żeglarzem  

Romanem Zamyślewskim 
Za nami kolejne, siódme Spotkanie z Pasjami organizowane 

przez Fundację Orange. Tym razem osoby przybyłe do bibliotek   

w Grucie, Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie „gościł” Roman 

Zamyślewski – żeglarz-instruktor, podróżnik, organizator wyjaz-

dów żeglarskich oraz założyciel Stowarzyszenia Szkoła Przygody.  

Przypomnijmy, że spotkania organizowane przez Fundację 

Orange kierowane są głównie do osób starszych i umożliwiają ak-

tywne spędzenie czasu wolnego. Dają także szansę poznania pasji 

znanych osób oraz zachęcają do podzielenia się swoimi zaintereso-

waniami. Ważne jest też i to, że w trakcie spotkania można zada-

wać pytania. 

R. Zamyślewski z entuzjazmem opowiadał o swojej pasji,     

której poświęca każdą wolną chwilę. „Żeglarstwo to rzecz trudna          

i wyczerpująca, ale dająca ogrom satysfakcji”, mówił. Wystarczyło 

popatrzeć i posłuchać podróżnika, by uwierzyć jego słowom.  

Pan Roman zachęcał do uprawiania żeglarstwa wszystkich  

ludzi, nie tylko młodych i silnych, ale też i seniorów (czwartkowy 

gość Spotkań z Pasjami ma ponad 60 lat). 

– Jedynym minusem żeglarstwa jest to, że jest ono dość      

kosztowne – podkreślił rozmówca.  

                    Foto/tekst: AFA  

Szczególne obchody świętego Huberta 

W tym roku Polski Związek Łowiecki obchodzi 90. rocznicę 

powstania. Z tej okazji w naszej gminie 9 listopada w sposób szcze-

gólny obchodzono dzień świętego Huberta, patrona myśliwych.    

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Grucie, którą 

celebrował ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski. Kapłan podkreślił 

wagę istnienia kół myśliwskich, których członkowie nie tylko    

polują i dbają o zwierzynę, ale także prowadzą szeroko zakrojoną 

edukację wśród dzieci i młodzieży dotyczącą przyrody i dokarmia-

nia zwierząt. Ksiądz przekazał myśliwym najlepsze życzenia. 

Już po mszy, podczas której usłyszeć można było kwintet dęty  

z Kwidzyna, głos zabrali: prezes Koła Łowieckiego „Sokół”            

z  Grudziądza Witold Tęgowski, poseł Janusz Dzięcioł, wiceprze-

wodniczący sejmiku wojewódzkiego Ryszard Bober, wójt Halina 

Kowalkowska, przewodnicząca Rady Gminy Renata Templin,         

dyrektor szkoły w Boguszewie Hanna Pęksa i Beata Chyła.    

Przypomnijmy, że szkoła z Boguszewa, podobnie jak przed-

szkole z Mełna uczestniczy z powodzeniem w Programie Edukacji 

Ekologiczno-Łowieckiej „MYŚLIWI-DZIECIOM, DZIECI-

ZWIERZĘTOM” i od 2010 roku zajmuje wysokie lokaty nie tylko 

w skali województwa, ale także kraju.  Ostatnio (o czym już       

pisaliśmy w „Głosie Gruty”) za działania realizowane w roku  

szkolnym 2012/2013 uczniowie  zajęli w kujawsko-pomorskim        

I miejsce. Tak wysoka lokata możliwa była dzięki ścisłej współpra-

cy właśnie z Kołem Łowieckim „SOKÓŁ” z Grudziądza. Koordy-

natorem projektu w szkole była Aldona Szczapińska, a z ramienia 

koła Janina Arczykowska, sekretarz, i Krzysztof Kopczyński,     

łowczy.  
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Wróćmy jednak do uroczystości. Oprócz wymienionych już 

gości, w kościele (oczywiście oprócz wiernych) obecni byli       

jeszcze: burmistrz Łasina Franciszek Kawski, Józef Kozłowski        

i Franciszek Kurzyński, dawni członkowie Koła Łowieckiego 

„Sokół”, Beata Chyła z przedszkola w Mełnie (dzieci również 

współpracują z myśliwymi) i polujący z Koła Łowieckiego        

Pracowników Nauki w Warszawie. Nie zabrakło pocztów sztanda-

rowych „Sokoła” i SP w Boguszewie. 

Święto Huberta to także okazja do przyznania odznaczeń:  

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej przyznano Edmundowi                  

Andrzejewskiemu, brązowy Janinie Arczykowskiej. Odznaka za 

Zasługi dla Łowiectwa – Aldona Szczapińska i Agnieszka Wolska. 

Medal Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej: Wiesław      

Andrzejewski, Janina Arczykowska, Sławomir Chyła, Krzysztof    

Kopczyński, Fabian Kurzyński, Andrzej Ługiewicz, Leszek       

Makowski i Artur Zielaskowski. Podziękowania od Zarządu Koła 

przekazano Edmundowi Andrzejewskiemu, Wiesławowi            

Andrzejewskiemu, Sławomirowi Chyle, Mirosławowi Garbaczowi, 

Markowi Gumińskiemu, Ryszardowi Otolskiemu i Janowi         

Rochewiczowi. 

Po zakończeniu uroczystości myśliwym oraz przedstawicielom 

władz wykonano wspólne zdjęcie.   

O godzinie 10 (w rejonie Dąbrówki Królewskiej) rozpoczęło się 

polowanie hubertowskie. Po jego zakończeniu – pokot (tradycyjny 

uroczysty obrzęd zakończenia polowania zbiorowego, podczas któ-

rego składany jest raport o jego przebiegu) i ślubowanie Kamila 

Zduna, nowo przyjętego do koła. 

Szczególny Hubertus zakończył się biesiadą myśliwską.             

               Tekst/foto: RAS 

Pierwsze urodziny harcerzy „Źrenic” 

Zamknięcie okresu próbnego oraz przyrzeczenie harcerskie 

miały miejsce 18 października w świetlicy w Mełnie.  

Harcerze już od środy przygotowywali się na ten szczególny 

moment. Uroczystość zaczęła się od podziękowań tym, którzy  

pomagali drużynie nie tylko tego wieczoru, ale przez cały rok.  

Następnie zaprezentowano cytaty, aforyzmy, mini gawędy             

o     harcerstwie. Potem nadszedł czas na prezentację multimedialną 

z całorocznych dokonań przygotowaną przez przyboczną drużyny 

Izę Sułkowską. Później druhna komendantka phm Elżbieta        

Fabińska zamknęła okres próbny drużyny i dała przyrzeczenie  

Annie Sułkowskiej, Marcie Żuchowskiej i Patrykowi                 

Bartnickiemu. Po złożeniu słów roty nad ogniem, odśpiewano    

„Sto lat”.  

– Na początku wieczoru pokazaliśmy gościom salę, w której 

mamy zbiórki – dzieli się wrażeniami drużynowa Natalia          

Szumotalska. – Jesteśmy wdzięczni rodzicom za poczęstunek,        

a pani Beacie Sułkowskiej za tort z harcerska lilijką. Otrzymaliśmy 

też prezenty, bardzo potrzebne nam radio, maskotkę drużynową, 

farby niezbędne do ozdobienia okna w harcówce, księgę na kronikę 

i wiele innych. Po prezentach był czas na wspólną integrację,     

między innymi wszyscy tańczyli „Belgijkę”. Zorganizowany został 

także biwak urodzinowy, na którym nie zabrakło karaoke i x-boksa. 

W sobotę – kontynuuje Natalia – po obiedzie przygotowanym 

przez prezes Dorotę Leśniewską oraz panie ze Stowarzyszenia,      

o godzinie 19.  w świetlicy wikary Kamil Pańkowiec odprawił 

mszę świętą.  

„Źrenice” dziękują wszystkim za wspólny wieczór, w tym za-

przyjaźnionym drużynom 8 GDH „Wilki spod Zamkowego Wzgó-

rza”, 5GDH „Cichociemni” i 2 DH „KLiK”.       (wil) Foto: HS 

Dzieci w żłobku 

Żłobek w Nicwałdzie to efekt projektu złożonego w ramach 

„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dotyczącego Działania 

1.5. czyli „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodo-

wego i rodzinnego”, a noszącego tytuł „Żłobek w Nicwałdzie 

wsparciem powrotu na  rynek pracy”. Termin realizacji projektu:  

1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2014 r. Projektodawcą jest Gmina 

Gruta w osobie wójt gminy Haliny Kowalkowskiej, a Tomasz 

Sobociński – inspektor ds. oświaty – koordynuje przedsięwzięcie.  

Żłobek zapewnia w szczególności: 1) profesjonalną opiekę, 

edukację i wychowanie dzieci  w wieku do 3 lat i troszkę   ponad, 

2) opiekę nad dzieckiem w czasie 10 godz. pracy placówki dzien-

nie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, 3) 

całodzienne wyżywienie spełniające obowiązujące  normy żywie-

niowe, 4) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez 

wymaganą przepisami prawa liczbę personelu, 5) działania profi-

laktyczne i promujące zdrowie, 6) prowadzenie programu adapta-

cyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka  do pobytu 

w żłobku, 7) zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecz-

nych, psychicznych  i emocjonalnych, 8) prowadzenie urozmai-

conych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  i rozwojowych 

zgodnie z programem pracy żłobka. 

Dyrektorem Żłobka „Bąbelek” w Nicwałdzie od 1 marca 

2013 r. jest Elżbieta Fabińska. Personel to: 3 opiekunki pracujące 

na pełnym etacie, 3 opiekunki pracujące na połowie etatu,       

stażystka – opiekunka,  kucharka i pracownica obsługi. 

– Sprawujemy opiekę, jak też prowadzimy zajęcia wycho-

wawczo-edukacyjne z szesnaściorgiem dzieci w wieku od          

10 miesięcy do ponad trzech lat – mówi dyrektor E. Fabińska.     

– Jeśli chodzi o wyżywienie, to korzystamy z cateringu stołówki       

Zespołu Szkół  w Grucie. Mamy piękne, kolorowe   i bardzo 

przyjazne dzieciom pomieszczenia: sale zabaw,  wypoczynku       

i edukacji, łazienkę, jadalnię, dobrze wyposażoną kuchnię, plac 

zabaw, obszerny i bezpieczny taras.  

Od dyrektor dowiedzieliśmy się też, że w działalność żłobka 

wpisane są spacery, zajęcia na placu zabaw, co hartuje dzieci        

http://www.babelek.edu.pl/index.php/features/26-zlobek-zapewnia-w-szczegolnosci
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i sprawia, że rzadko chorują.  

– Do żłobka prowadzi nowa asfaltowa droga, budynek jest 

ocieplony. Wiosną zostanie położony nowy tynk – informuje      

E. Fabińska.  – Placówka finansowana jest ze środków europej-

skich i własnych gminy. Rodzice płacą tylko za wyżywienie. 

Na koniec dyrektor stwierdziła, że jedną z jej priorytetowych 

spraw jest troska o to, aby  w placówce panowała dobra          

atmosfera, żeby dzieci miały jak najlepsze warunki opieki,      

wychowania i edukacji. Kolejne ważne rzeczy to motywowanie 

pracowników do jak najlepszej pracy i kształtowanie klimatu 

wzajemnego zaufania.  

Dowiedzieliśmy się też, że żłobek ma już stronę internetowa, 

podajemy adres: www.babelek.edu.pl Pracujący w placówce       

w najbliższym czasie zamierzają zorganizować kiermasz       

świąteczny.  

                  (wil) 

O Dniu Niepodległości i historii wsi 

11 listopada w szkole w Boguszewie odbyło się spotkanie         

z okazji Dnia Święta Niepodległości. Rozmawiano jednak nie tylko 

o historii naszego państwa, ale także o losach mieszkańców wsi. 

– Nie tylko mnie cieszy fakt, że narodził się pomysł powołania 

stowarzyszenia. Już zebrano ponad dwadzieścia podpisów, czyli 

zdecydowanie więcej niż potrzeba do zarejestrowania – powiedział 

radny Krzysztof Brochocki. – Przez działanie stowarzyszenia 

chcielibyśmy dbać o dalszą i bliższą przeszłość naszej miejscowo-

ści, i nie tylko. Chcemy zająć się dokumentowaniem ocalałych 

rzeczy po tych, którzy 91 lat temu osiedlili się  w Boguszewie, po 

latach zaborów nadając tej miejscowości nasz, polski charakter. 

Pomysłodawcy powołania stowarzyszenia chcieliby stworzyć 

we  wsi lokalne muzeum, gdzie archiwizowane byłyby stare      

zdjęcia, pisma, wycinki z gazet przedwojennych i – niemal już 

gotowa – książka o losach ludzi z Boguszewa. Inicjatorzy chcieliby 

również zadbać o bardzo stary dąb (z trzech  posadzonych pozostał 

tylko jeden). Dygresja: na spotkaniu była osoba, która pamiętała 

sadzenie tych  drzew.  

Od redakcji: należy pochwalić i pogratulować społeczności 

Boguszewa ludzi, którzy chcą coś istotnego zrobić dla wsi.        

Oby podobnych inicjatyw w naszej gminie było jak najwięcej.  

                (r) 

Decoupage w bibliotece 
6 listopada w filii bibliotecznej w Boguszewie odbyły się mini 

warsztaty decoupage (techniki zdobniczej polegającej na           

przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię               

– drewno, metal, szkło,  plastik, tkanina – wzoru wyciętego            

z papieru lub serwetki papierowej). Prawie wszystkie uczestniczki 

kursu „Angielski123” postanowiły podjąć nowe wyzwanie. Tym 

razem do wspólnego „stołu” zasiadły panie, które z tą techniką 

miały już do czynienia oraz te, które pierwszy raz zdobiły          

rekwizyty. 

Wymiana doświadczeń i materiałów była niezbędna i rozbudzi-

ła we wszystkich zapał do działania. Następne  spotkanie zaplano-

wano na koniec listopada, panie zajmą się ozdobami świątecznymi. 

      Tekst: I. Ostrowska Fot. R.  Zgardowska 

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: 

1. - 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 8.000,00 zł (słownie: osiem tysię-

cy złotych 00/100)  - wysokość wadium –500 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. roku o godzinie 

830 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej 

wysokości  na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdziel-

czym Łasin Nr 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004  

w terminie do 12 grudnia 2013 r. 

2. - 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 Zagospodaro-

wania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa 

mieszkaniowa z usługami podstawowymi''  - cena wywoławcza wynosi 

25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) .  - wysokość 

wadium – 1.000 zł. 
3.  - 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 Zagospodaro-

wania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa 

mieszkaniowa z usługami podstawowymi''  - cena wywoławcza wynosi 

23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) .  - wyso-

kość wadium – 1.000 zł . 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. roku o godzinie 

930 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określo-

nej wysokości  na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdziel-

czym Łasin Nr 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004 w terminie do  12    

grudnia 2013 r. 

4. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Nicwałdzie, stano-

wiącej działkę nr 126 o pow. 0,3400 ha  zapisanej w KW nr 

TO1U/00018642/2  - w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudo-

wa mieszkaniowo-usługowa” - cena wywoławcza wynosi 25.000,00 

zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)  - wysokość  

wadium – 1.000 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. roku o godzi-

nie 900 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w okre-

ślonej wysokości  na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spół-

dzielczym Łasin Nr 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004  

w terminie do 12 grudnia 2013 r.  

5. - nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni położonej 

w Nicwałdzie, stanowiącej działkę nr 63/19 o pow. 700 m2  zapisanej w 

KW nr 18714   - w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkanio-

wa z usługami podstawowymi'' - cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) - wysokość wadium –1.000 zł.  

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. roku o godzinie 

915 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określo-

nej wysokości  na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdziel-

czym Łasin Nr 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004  

w terminie do  12 grudnia 2013 r. 

6. – nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie stanowią-

ca działkę nr 114/1 o pow. 0,2000 ha  zapisanej w KW nr 

TO1U/00018644/6   - w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego ustalona 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 – 1.000, 00 zł. 

http://www.babelek.edu.pl/
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Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. roku o godzinie 945 w 

Sali Urzędu Gminy Gruta. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określo-

nej wysokości  na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdziel-

czym Łasin Nr 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004  

w terminie do  12 grudnia 2013 r. 

7. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupie, stanowiącej 

działkę nr 367 o pow. 0,0653 ha  zapisanej w KW nr TO1U/00027316/4  - w 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

ustalona  jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowo-

usługowa”, - cena wywoławcza wynosi 9.500,00 zł (słownie: dziewięć 

tysięcy pięćset złotych 00/100) - wysokość wadium –500 zł.  

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. roku o godzinie 

845 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określo-

nej wysokości  na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdziel-

czym Łasin Nr 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004  

w terminie do 12 grudnia 2013 r. 

Angielski do dorosłych 
Zapraszamy mieszkańców gminy na zajęcia języka angielskie-

go dla dorosłych.  

Lekcje – odpłatne, 30 złotych miesięcznie – w stopniu podsta-

wowym odbywają się raz w tygodniu w Gminnym Centrum Kultu-

ry w Grucie. Prowadzi je wykwalifikowany filolog. Zainteresowani 

powinni się skontaktować z Iwoną Murak, tel. 888716822.   (r) 

Gołębie i nie tylko… 

Zapraszamy na Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu            

Ozdobnego, która odbędzie się w Zespole Szkół w Radzyniu     

Chełmińskim 7 grudnia (sobota) w godzinach 9-16, niedziela od      

7-14.  Jednym ze sponsorów gołębiego święta jest wójt Halina 

Kowalkowska. 

SPORT 

 

ZAPRASZAMY NA X TURNIEJ SOŁECTW  

W PIŁCE SIATKOWEJ 
 

Na 22 grudnia 2013 r. zaplanowany został coroczny turniej 

sołectw gminy Gruta  w piłce siatkowej. Zgodnie z regulaminem 

zawodów drużyna składa się z minimum 6 zawodników,        

mieszkańców danego sołectwa.  

Wszystkie mecze odbędą się w hali Zespołu Szkół w Grucie. 

Zgłoszenia do turnieju (do 18 grudnia) przyjmuje organizator    

Mariusz Kurkus. Telefon: 696 890 689.        (r) 

Biegi Przełajowe 

 – mamy utalentowanych biegaczy 
W Grucie odbyły się Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych 

Biegach Przełajowych. Na starcie stanęło 53 dzieci ze szkół      

podstawowych oraz 61 uczniów gimnazjum. 

Do mistrzostw powiatu zakwalifikowało się po ośmiu         

najlepszych zawodniczek i zawodników, a mianowicie 

(dziewczęta): Klaudia Antczak, Karolina Fedrau, Karolina         

Kalinowska, Julia Buczkowska, Martyna Wiącek, Marcelina Witos, 

Wiktoria Sadowska i Julia Górska.  

Chłopcy: Jan Nasieniewski, Marcel Baranik, Kacper Jaros, 

Nikodem Jaros, Marcin Pawlak, Maciej Bonkowski, Paweł       

Waszewski oraz Kacper Arendt.  

Wśród gimnazjalistek najlepszymi okazały się: Aleksandra 

Partyka, Paulina Popiołek, Sylwia Piątkowska, Paulina              

Lewandowska, Anna Nasieniewska, Wiktoria Iterman, a wśród 

chłopców: Mirosław Ambroziak, Bartosz Klasiński, Kajetan      

Albanowski, Kamil Jankowski, Michał Bonkowski i Szymon  

Reszka. 

W Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach        

Przełajowych, które odbyły się w Łasinie najlepiej zaprezentowali 

się i w swoich kategoriach wiekowych awansowali do zawodów 

wojewódzkich w Bydgoszczy: Marcel Baranik (1 miejsce), Jan 

Nasieniewski (3 m.), Natalia Osmańska (3 m.), Agata Średzińska  

(5 m.) i Cezary Szytniewski (1m.), który – wypada to podkreślić    

– w Bydgoszczy zajął bardzo dobre dziesiąte miejsce. 

Nadesłał M. Kurkus 

Ambitne dziewczyny  

29 października w hali sportowej w Radzyniu Chełmińskim 

odbyły się Mistrzostwa Powiatu w mini piłkę ręczną dziewcząt. 

Wzięły w nich udział drużyny z terenu powiatu.  Grające w grupie 

A dziewczyny z Gruty zremisowały pierwszy mecz z Łasinem 1:1, 

a z Szembruczkiem wygrały 4:2. Jednak w następnym meczu 

dziewczęta z Łasina wygrały z drużyną z Szembruczka większą 

ilością bramek, dlatego Gruta walczyła w finale o 3 miejsce. Nasze 

zawodniczki pokonały Rudę zdobywając 4 bramki. Stojąca            

w bramce Natalia Rząca szczególnie w tym spotkaniu popisała się 

wieloma świetnymi interwencjami, puściła tylko jedną bramkę.  

Skład zespołu SP Gruta: Agnieszka Kozłowska, Katarzyna 

Rafalska, Katarzyna Neumann, Malwina Jabłońska, Natalia Rząca, 

Martyna Templin, Klaudia Antczak, Agata Pilarska, Julia Górska    

i Zuzanna Albanowska.  

Opiekunką była nauczycielka wychowania fizycznego Joanna 

Sokołowska.                            Informacje i zdjęcie nadesłała JS  

GMINNE ZAWODY W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ 
19 października  w hali sportowo-widowiskowej w Grucie     

odbyły się zawody w mini piłkę ręczną dziewcząt. Wzięły w nich 

udział wszystkie drużyny z terenu naszej gminy. 

Dziewczęta z Gruty wygrały 4 mecze i uzyskały awans na       

zawody powiatowe.  

Wyniki spotkań dziewcząt z SP Gruta: 1. Gruta – Słup (1:0),      

2. Gruta – Plemięta (9:0),  3. Gruta – Boguszewo (1:0), 4. Gruta – 

Nicwałd (6:0).  

Skład zespołu SP Gruta: Agnieszka Kozłowska, Katarzyna     

Rafalska, Katarzyna Neumann, Malwina Jabłońska, Natalia Rząca, 

Martyna Templin, Klaudia Antczak, Agata Pilarska, Katarzyna    

Średzińska, Zuzanna Albanowska.  

Organizatorem i opiekunem  była Joanna  Sokołowska.    

                     (JS) 


