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ukazuje się od 1991 roku

„Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem…”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy Niezwykłości Wigilijnego wieczoru dającej siły

i inspirację do działania na zbliżające się dni Nowego Roku.
Niech 2016 Rok będzie pełen nadziei, ale i spełnionych marzeń.
Pragniemy życzyć Państwu siły i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów
oraz radości w życiu rodzinnym i sukcesów zawodowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szynkowski

Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska
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W hołdzie naszym Druhom

Zgłaszać się można w parafii w Grucie. Każdy, kto chciałby
wesprzeć akcję może wpłacić pieniądze na konto:
27 9484 1033 2306 1601 7506 0001. Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=Cvphgc2sxaM
(r)

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

14 listopada druhowie OSP w Grucie uczestniczyli we Mszy
Świętej i odsłonięciu tablicy poświęconej zmarłym druhom, którzy
przez 115 lat istnienia naszej jednostki służyli naszej społeczności.
Mszę odprawili ks. proboszcz Henryk Szczodrowski i nasz
kapelan dh. Kamil Pańkowiec. Po liturgii udaliśmy się na cmentarz.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego dh. Waldemar Kurkowski
odczytał listę zmarłych strażaków, których ciała spoczywają na tej
nekropolii.
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: ks. proboszcz, wójt
Halina Kowalkowska oraz Stefan Falkowski, druh prezes naszej
jednostki. Po jej odsłonięciu kapelan dokonał poświęcenia
obelisku. Zebrani goście złożyli kwiaty i zapalili znicze, które są
wyrazem naszej pamięci i modlitwy za zmarłych strażaków.
Zakończeniem uroczystości były przemówienia zaproszonych
gości. Podczas przemówienia dh. prezesa rozległ się dźwięk syreny
strażackiej, jako wyraz naszej czci i pamięci o zmarłych.
Po zakończeniu części oficjalnej udaliśmy się do strażnicy,
gdzie wspólnie zasiedliśmy do stołu, by razem dzielić się
wspomnieniami o zmarłych przyjaciołach i znajomych
ze strażackiej braci.
Beata Osmańska

Ocalić od zapomnienia…

Grupa społeczników z gminy Gruta zbiera fundusze na renowację
zbiorowej
mogiły,
w
której
spoczęły szczątki
nieznanych do dziś osób zamordowanych jesienią 1939 r. w lesie
Słup-Młyn. Niemcy, w ramach Intelligenzaktion na Pomorzu,
dokonali aktu ludobójstwa także na mieszkańcach gminy Gruta.
– Ekshumacji dokonano po wojnie, a w lesie, miejscu tragedii,
postawiono drewniany krzyż. Uroczysty pogrzeb ofiar odbył się
w grudniu 1945 roku. Szczątki pomordowanych spoczęły
w 14 trumnach na gruckim cmentarzu – informuje ksiądz Kamil
Pańkowiec z gruckiej parafii. – Na obelisku wyryto napis
„1939 – ofiarom wrześniowej klęski”. Dwadzieścia lat później
zmieniono napis na „Patriotom Polski zamordowanym w lesie Słup
-Młyn we wrześniu 1939 roku”. Od tego czasu nikt specjalnie nie
interesował się odnowieniem obelisku. I dlatego postanowiliśmy
zadbać o niego i poddać renowacji. Chcielibyśmy, aby zyskał nowy
kształt. Myślimy też o uporządkowaniu terenu wokół mogiły.
Potrzebne są pieniądze. Mieszkańcy, lokalni działacze oraz radni
zawiązali Komitet na Rzecz Renowacji Pomnika. Organizujemy
kwesty i sprzedajemy cegiełki.
Autorzy tego ważnego, patriotycznego przedsięwzięcia apelują
do społeczeństwa i proszą o kontakt tych, którzy pamiętają ten
tragiczny dzień lub wiedzą coś o tej tragedii. Być może ktoś
posiada zdjęcia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie przystąpiła do projektu
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób
niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”, realizowanego
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu czytelnia otrzymała nieodpłatnie urządzenie
Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby
niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia,
placówka będzie mogła je wypożyczać wraz z książkami audio.
Dzięki uprzejmości „Larix" otrzymaliśmy również bezpłatnie
pakiet cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać
na tym urządzeniu.
Dzięki wsparciu ministerstwa czytelnicy z dysfunkcją wzroku
będą mieć łatwiejszy dostęp do audiobooków. „Larix” od 2007 r.
zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom książek
mówionych. Współpracując z tym stowarzyszeniem nasza
biblioteka będzie powiększać księgozbiór.
EPL

W Okoninie myślą o przyszłości
6 listopada w
bibliotekach
w Boguszewie i Okoninie miały
miejsce interaktywne warsztaty
z
kodowania
i
robotyki
z wykorzystaniem robotów Finch,
w ramach projektu
„Link do
przyszłości”. Wzięło w nich udział
łącznie 25 dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Prowadziła je
Dorota Kokosińska z Warszawy. Warsztaty to przedsięwzięcie
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizowane
dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, w ramach inicjatywy YouthSpark. Projekt „Link do
przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” jest kontynuacją projektu
„Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”, w którym także
brały udział nasze biblioteki.
W poprzednich edycjach inspirowaliśmy młodzież do działania
i świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej,
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jakie dają nowe
technologie. W tej edycji nacisk był położony głównie na rzecz
wspierania młodych ludzi w rozwijaniu konkretnych umiejętności
(np. programowanie), dzięki którym łatwiej będzie znaleźć pracę.
Celem warsztatów było zainteresowanie młodych osób nauką
programowania i pokazaniem im, że jest to nie tylko
przyszłościowa umiejętność, ale też źródło świetnej zabawy.
Dodatkowo planowane jest wsparcie w prowadzeniu lokalnych
klubów kodowania (m.in. minigranty, scenariusze zajęć, możliwość
wypożyczenia robotów), dzięki którym organizatorzy będą mogli
zapewnić kontynuację nauki programowania w swoich
instytucjach.
Zapraszamy chętnych do zapisywania się na kontynuację
spotkań z robotami Finch i programem Scratch. Przyjdźcie
do Bibliotek, a dowiecie się więcej!
AFA

Nowe książki dzięki dotacji

Od 10 lat biblioteki samorządowe naszej gminy wzbogacają
swoje księgozbiory dzięki programowi Biblioteki Narodowej
Promocja Czytelnictwa Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek”. W bieżącym roku nasi czytelnicy mogą korzystać
z wielu nowych pozycji książkowych zakupionych za kwotę
5.118 zł pochodzącą z dotacji do bibliotek w Grucie i Okoninie.
Za w/w kwotę zakupionych zostało 216 książek. Wśród nich
znajdują się bestselery, lektury szkolne oraz literatura faktu. Należy
dodać, iż na zakup nowych pozycji do naszych bibliotek
przeznaczyliśmy w 2015 r. kwotę 4.589,04 zł z dotacji od
samorządu. Za tę kwotę nabyliśmy 245 książek do czterech
naszych placówek. Każdego roku na uzupełnienie lektur
przeznaczamy około 30% naszych dotacji.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do korzystania
z naszej bogatej oferty. Dzięki promocji czytelnictwa chcemy dołożyć naszą małą cegiełkę do rozwoju naszej małej ojczyzny.
EPL
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Gimnazjaliści, planety i Darmstadt
Projekt „Odkrywamy Planety – zajęcia z kompetencji
kluczowych” jest prowadzony przez urząd marszałkowski naszego
województwa. W innowacyjnych zajęciach wzięło
udział
300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu.
Zespół z gimnazjum w Grucie w składzie: Dominika Neumann,
Natalia Osmańska, Anna Nasieniewska, Karina Dietriehkeit,
Kamila Kurkus, Michał Sankowski, Mateusz Saucha, Dominik
Czarnota, Kacper Zaborowski i Kamil Urban zajmował się
aktywnością słońca. Zajęcia praktyczne odbywały się w Astrobazie
przy I LO w Brodnicy, uczniowie wyposażeni w teleskopy
Coronado obserwowali plamy na słońcu. Ponadto pracowali
na platformie e-learningowej poszerzając swoją wiedzę nie tylko
na temat słońca, lecz i innych zagadnień z astronomii, matematyki,
fizyki i chemii.
Realizacja programu przypadła głównie na rok szkolny
2014/15. Ostatni etap – Konkurs Astronomiczny odbył się jesienią
tego roku, a jego laureatami zostali Dominika Neumann i Mateusz
Saucha. W nagrodę pojechali na tygodniową wycieczkę
do Darmstadt w Niemczech, gdzie znajduje się Europejskie
Centrum Operacji Kosmicznych.
Sprawozdanie z wycieczki można przeczytać na stronie
www.odkrywamyplanety.pl Konferencja podsumowująca projekt
odbyła się 4 listopada w Toruniu. Film podsumowujący projekt jest
pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=aBk5H53hEq4
Zapraszając zainteresowanych do zapoznanie się z nim,
dziękujemy uczniom za zaangażowanie. Zdobyta wiedza na pewno
przyda się im w dalszej nauce.
Nauczyciele prowadzący zajęcia: Ewa i Wincenty Tęgowscy

Słup – świąteczny kiermasz

najszybciej stanie na ślubnym kobiercu. Kolejne wróżby to
wykorzystanie symboli cyfr – daty urodzin, nie zabrakło
„odczarowywania” znaczenia kolorów, przebijania szpilką kartek
w kształcie serca, na odwrocie których ukryte były żeńskie lub
męskie imiona (nakłute oznaczało, że takie nosić będzie przyszły
partner bądź partnerka).

W przerwie wróżb śpiewał i grał zespół TiM.

(wil)

Biwak zuchowo-harcerski w szkole w Słupie
Ruch to zdrowie – hasło biwaku zuchowo-harcerskiego, który
odbył się 20-21 listopada w naszej szkole. Uczestniczyło w nim
8 zuchów i 5 harcerzy z 19. Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy”
ze Słupa. Biwak zorganizowano po to, aby przypomnieć dzieciom,
że ruch jest dla nas bardzo ważny, jest też świetnym sposobem
na wspólne spędzanie wolnego czasu.
Oprócz zabaw i zajęć sportowych, w sobotę zuchy i harcerze
wybrali się do Kinder Parku w Toruniu, gdzie aktywnie spędzili
czas na zjeżdżalniach, wspinaczce i innych dostępnych tam
atrakcjach.
Jednak wszystko co dobre kiedyś się kończy… biwak dobiegł
końca. Był on pełen radości i słońca. Trzeba jeszcze dodać,
że nasze zuchy były bardzo dzielne podczas pierwszego pobytu
na biwaku.
Opiekunami były: drużynowa Agnieszka Wojtkowska
i nauczycielka Monika Pluta.
AK

Harcerskie choinki

Najróżniejszymi świątecznymi ozdobami oraz wyrobami
piekarniczymi i cukierniczymi zastawione były stoły w szkole
w Słupie. W piątek 4 grudnia Rada Rodziców, której przewodniczy
Agnieszka Wesołowska, zorganizowała kiermasz dla uczniów
i mieszkańców wsi. Wyjątkowo bogata oferta, zarówno jeśli chodzi
o ozdoby bożonarodzeniowe jak i kulinarne, mogła zadowolić
najbardziej wybrednych.
Od A. Wesołowskiej, która tego dnia upiekła kilka bochenków
smacznego chleba, dowiedzieliśmy się, że pieniądze pozyskane
ze sprzedaży każdego rodzaju wyrobów przeznaczone zostaną
na przyszłoroczną uczniowską wycieczkę.
Zanim jednak rozpoczął się kiermasz, szkolny mikołaj obszedł
klasy, a towarzyszące mu dziewczynki częstowały uczniów
cukierkami. Na długiej przerwie zaproszono dzieci do stołu w holu,
wreszcie mogły skosztować sałatek i ciasteczek przygotowanych
przez nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców i… przez siebie.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziała wójt Halina
Kowalkowska, która zakupiła świąteczne ozdoby i degustowała
wyroby kulinarne.
tgn

Harcerze 21.ŚDH Źrenice też myślą o świętach. Drużynowa
Natalia Szumotalska wpadła na pomysł, aby zorganizować
podopiecznym lekcję plastyki w Gminnym Centrum Kultury.
We wtorek 8 grudnia w godzinach popołudniowych harcerze,
pod fachowym okiem instruktorki Anny Faltynowskiej, wykonali
kilka miniaturowych choinek. Skauci szybko się przekonali,
że „wyczarowanie” świątecznego drzewka z papieru wcale nie jest
łatwe. Najpierw z cienkiego kartonu trzeba było wykonać stożek,
a później precyzyjnie opleść go zrolowanym wcześniej papierem
gazetowym. Okazało się jednak, że harcerze bardzo szybko
wszystko pojęli i wykonali naprawdę ładne choinki.
(r)

Górnik w Nicwałdzie

Wieczór Andrzejkowy
W ostatnim dniu listopada nie zabrakło wróżb i innych zabaw
w Gminnym Centrum Kultury. Zaczęło się od powitania przez
dyrektor Hannę Szumotalską, która przypomniała o tradycji
andrzejkowej.
Dorota Berent i zespół TiM zaśpiewali kilka utworów ze swej
najnowszej płyty Kolędy Doris Band. Następnie instruktorki GCK
Ania i Monika zaprosiły wszystkich do pierwszej wróżby
– wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz. Było też
ustawianie i przekładanie kolejno damskich butów od ściany
do progu drzwi: ta, której but jako pierwszy dotarł do progu,

4 grudnia to data wpisana w polski kalendarz jako święto
patronki górników - św. Barbary. Z tej szczególnej okazji naszą
szkołę odwiedził gość specjalny – pan Adam Chojnacki,
grudziądzanin, który 25 lat pracował w kopalni Moszczenica
(dziś Jas-Mos). Obecnie pan Adam jest emerytem. Na spotkaniu
opowiadał o trudnej i niebezpiecznej pracy górnika, przybliżał
tradycję górnicze i śląską gwarę.
Nasi wychowankowie, oprócz wielu pytań do zacnego gościa,
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przygotowali też krótki program artystyczny, drobne upominki,
laurki i życzenia.
Wizyta pana Chojnackiego była również okazją do wspólnego
świętowania imienin z Barbarą Fiszer, Barbarą Nowak i Basią
Olszewską, uczennicą oddziału zerowego.
Tekst/zdjęcia: Arleta Szulc

Spotkanie kombatantów

Świąteczna muzyczna niespodzianka

Kolędy Doris Band to świąteczna
propozycja grupy.
Promocja krążka odbyła się
w GCK w Grucie w andrzejki,
znajduje się na nim 18 kolęd
i pastorałek polskich i zagranicznych.
Śpiewają: Dorota Berent, Aleksandra
Kanios, Patrycja Urbaniak i Karol
Aleksandrowicz.
Strona instrumentalna: Nikodem
Berent, Bartek Sengerski i Sebastian Sieracki. Projekt okładki Katarzyna Szpręglewska, nadruk Krzysztof Dziedzic (sponsorzy).
Płytę można nabyć u D. Berent.
(ars)
Dom środowiskowy

W środę 9 grudnia w Gminnym Centrum Kultury na zebraniu
sprawozdawczym za 2015 rok spotkali się członkowie Koła
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, do Gruty przybył Eugeniusz Kluz
z zarządu toruńskiego. Prezes Bernadeta Neumann dokonała
podsumowania z działalności gospodarczej i finansowej,
poinformowała również, że z powodów osobistych nosi się
z zamiarem ustąpienia z piastowanej funkcji. Po dyskusji
uzgodniono, że jej prezesura dobiegnie końca w pierwszych
miesiącach przyszłego roku.
Kombatantów przyjęła dyrektor Hanna Szumotalska, która na
prośbę E. Kluza uczestniczyła w obradach.
(wil)

Mikołaj w naszej gminie
W sobotnie południe 12 grudnia do biblioteki w Okoninie
zawitał święty Mikołaj, na którego czekało ponad 40 dzieci, a także
wielu rodziców i opiekunów. Czas oczekiwania, za sugestią
bibliotekarki Anny Fabrykiewicz, dzieci przeznaczyły na
wykonanie obrazków i laurek dla niecodziennego gościa.
Przybycie Mikołaja wywołało ogólną radość i uśmiech na
twarzach. Oczywiście u niektórych maluchów na twarzy pojawił
się lęk… Mikołaj był jednak bardzo sympatyczny i serdeczny
i z każdym dzieckiem szybko znalazł wspólny język.
Dzieci otrzymały paczki, których głównym sponsorem
tradycyjnie było sołectwo naszej wsi. W tym roku cykliczną od lat
akcję wspomógł właściciel sklepu W isionka w Okoninie.
Przy spotkaniu mikołajkowym pomogli też członkowie
miejscowego Stowarzyszenia Empiria.
Wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia
niezwykle miłej akcji, składam serdeczne podziękowania
w imieniu dzieci i swoim.
(afa)

Zabawy świąteczno-mikołajkowe

Jak każdego roku dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mełnie odwiedził Mikołaj. Przedszkolaki z radością i piosenką powitały
miłego i oczekiwanego gościa. Po krótkiej rozmowie z Mikołajem
na temat jego pracy, otrzymały upominki i pozowały do wspólnego
zdjęcia. Pozostały czas upłynął przy muzyce na wspólnej zabawie z
gwiazdorem. (BCH)

Śr odowiskowy Dom Samopomocy w Dąbr ówce Kr ólewskiej
rozpoczął działalność 07.12.2015 roku i jest czynny w godz. 8-16. od
poniedziałku do piątku. Zadaniem ŚDS jest niesienie pomocy
i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi – przewlekle
chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo oraz wykazującym
inne chroniczne zakłócenia czynności psychicznych. Osoby te
wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Obowiązki kierownika pełni psycholog Sylwia Winiarek,
kontakt: 666 616 818.
(r)

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji
na zadanie z zakresu usuwania azbestu na 2016 rok,
informuję że r ozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli
nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania
na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam
odbiór w/w wyrobów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów
związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach czerwiec
– październik 2016 roku.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z niniejszej oferty proszone są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 6,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2016 r.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.
Wójt Gminy Gruta /-/ Halina Kowalkowska
Informujemy, że zakończyła się realizacja zaplanowanego
na
2015
rok
przedsięwzięcia
„Demontaż,
transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Gruta”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny
określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających
azbest wynosząca łącznie 66,91 ton. Zadanie zostało w całości
sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji
programu usuwania wyrobów zawierających azbest przy udziale
NFOŚiGW.
Zadanie realizowane było w miesiącach maj –październik 2015
roku. Płyty azbestowe zostały odebrane z terenu 25 nieruchomości
położonych na terenie Gminy Gruta i przekazane na składowisko
odpadów niebezpiecznych.
(BB)
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