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Wydanie grudzień 2017 – styczeń 2018

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbyła się XXVII sesja Rady Gmina Gruta, podczas, której uchwalono m.in. budżet
Gminy Gruta na 2018 rok (Nr XXVII/198/17).
Wójt Gminy Gruta podziękowała radnym za przyjęcie budżetu. Przewodniczący Piotr Szynkowski złożył gratulacje Pani wójt
oraz skarbnik gminy. Pozostałe uchwały podjęte na sesji:
1. Nr XXVII/196/17 dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2017;
2. Nr XXVII/197/17 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030;
3. Nr XXVII/199/17 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030;
4. Nr XXVII/200/17 zawarcia porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli w szkołach
i placówkach na terenie gminy Gruta;
5. Nr XXVII/201/17 przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 2018 rok;
6. Nr XXVII/202/17 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2018 rok.
Uchwały Rady Gminy podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 29 grudnia 2017 r.:
1. Nr XXVIII/203/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Na ostatniej sesji w tym roku Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska złożyła również wszystkim zebranym życzenia
noworoczne.
Tekst: MW
UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyłonieniem nowego banku do obsługi bankowej Gminy Gruta wszystkie numery
kont bankowych urzędu uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2018 r. (również te indywidualne – wygenerowane
dla Państwa, na które dokonywane są płatności z tytułu opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu
podatków).
Nowe numery kont bankowych dot. opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami otrzymają Państwo,
wraz z informacją w sprawie wymiaru tejże opłaty.
Nowe numery dotyczące opłaty z tytułu podatków będą znajdować się na nakazie płatniczym na rok 2018 oraz na załączonych
dowodach wpłaty.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Finansowym Wymiar podatków nr telefonu: 56 46 83 118 w.116
lub na adres e-mail: podatki@gruta.pl
Obsługę bankową zapewnia teraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy, mieszczący się w gmachu urzędu gminy.
Poniżej podajemy podstawowe nr kont bankowych:
Nr rachunku bankowego:
IBAN: PL 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
SWIFT: POLUPLPR
Płatność za wodę: PL 18 9484 1033 2306 1600 2219 0006
Wadia i depozyty: PL 34 9484 1033 2306 1600 2219 0009
Czynsz dzierżawny: PL 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Użytkowanie wieczyste: PL 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Nowy samochód strażacki w Grucie
Dzięki środkom gminnym w wysokości niemal 700 000,00 zł oraz przy wsparciu MSWiA (dotacji w wysokości
351 000,00 zł) grucka jednostka OSP 15 grudnia tego roku wzbogaciła się o nowy samochód strażacki.
Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kościele w Grucie. Następnie księża Henryk Szczodrowski i Kamil Pańkowiec
dokonali aktu poświecenia samochodu.
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- 2017 rok jest bardzo ważny i wyjątkowy dla naszego strażackiego życia,
ponieważ po wielu staraniach nasza jednostka doczekała się nowej, ciężkiej
jednostki samochodowej GCBA Scania P410 449c52 – jako pierwszy zabrał głos prezes
gruckiej jednostki Stefan Falkowski. – W tym momencie w imieniu swoim i wszystkich
druhów z Gruty i całej naszej gminy, chcę wyrazić wdzięczność tym wszystkim osobom,
które przyczyniły się do tego, że od dziś mamy na wyposażeniu tak znakomity samochód.
Dziękuję przede wszystkim pani wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy,
a także Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu.
W szczególnym dniu głos zabrał nadbrygadier Janusz Halak, który podkreślił fakt,
że nowy samochód w gminie to przede wszystkim zasługa pani wójt Haliny Kowalkowskiej i Rady Gminy.
Mówił też o profesjonalizmie strażaków i ich niebezpiecznej, pełnej poświęcenia służbie.
Z kolei wójt Halina Kowalkowska, zwróciła się do strażaków, by użytkowali nowy pojazd w sposób odpowiedzialny.
– Obyście musieli jak najrzadziej wyjeżdżać do pożarów. Życzę wam, abyście z każdej akcji wracali wszyscy szczęśliwie.
Jesteście bardzo potrzebni społeczeństwu, które wie, że może liczyć na waszą pomoc w każdej chwili każdego zagrożenia –
powiedziała między innymi prowadząca samorząd.
Tekst/foto: RAS
Pozostałe inwestycje gminne zrealizowane w 2017 r.
Dnia 28 grudnia gmina Gruta wzbogaciła się również o nowy autobus do transportu osób niepełnosprawnych. Samochód
typu Mercedes Sprinter posiada 22 miejsca siedzące, w tym miejsca przystosowane do zakotwiczenia wózków inwalidzkich
oraz specjalne uchwyty wspomagające wsiadanie do autobusu. Zakup możliwy był dzięki staraniom Wójt Gminy Gruta
Haliny Kowalkowskiej oraz pozyskanej dotacji z PFRON.
W 2017 r. wyremontowano następujące drogi gminne:
- Wiktorowo-Skarszewy nr 040137C – przy pomocy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotacja w wysokości
70 000,00 zł)
- Annowo - Gruta nr 041431C o nawierzchni szutrowej, która po przebudowie uzyskała nawierzchnię asfaltową na całej
długości, tj. 1856 m, (inwestycja dofinansowana z EFRROW kwotą około pół miliona złotych)
- naprawa nawierzchni drogi nr 0441406C Orle – Gruta
- zakończono inwestycję przebudowy drogi Plemięta - Stary Folwark ( którą rozpoczęto jeszcze w 2016 r.).
W ramach inwestycji komunikacyjnych wybudowane zostały również wiaty przystankowe w następujących
lokalizacjach: Gruta, Mełno, Okonin, Annowo, Pokrzywno oraz zamontowano lampy uliczne (solarne i hybrydowe)
w następujących lokalizacjach: Okonin, Pokrzywno, Jasiewo, Nicwałd. Wyremontowano parking i drogę przy Szkole
Podstawowej i Ośrodku Zdrowia w Grucie (koszt całkowity inwestycji to ponad 120 000,00 zł).
Podjęto również inwestycje z zakresu rewitalizacji terenów zielonych gminy Gruta. Rewitalizacja parku dworskiego
w Grucie została podzielona na etapy. W 2017 r. pozyskano dofinansowanie od WFOŚIGW w wysokości 39 471,50 zł, dzięki
czemu nasadzono 7404 szt. materiału roślinnego. Dodatkowo na zadanie pn. zagospodarowanie terenów zieleni gminy Gruta,
w ramach którego dokonano nasadzenia 574 szt. ozdobnych drzew iglastych, bylin i krzewów, pozyskano 10 000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykonano również demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy.
W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających
azbest – łącznie 43,771 ton. Płyty azbestowe odebrane zostały z 22 nieruchomości z terenu gminy Gruta. Przedsięwzięcie w 70%
dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podjęto również inwestycje w świetlice wiejskie
Rozpoczęto wykonanie zadania pn.: Przebudowa 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Gruta – całość zadania opiewa
na sumę 407 605,79 zł, uzyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 259 359,00 zł. W ramach zadania przeprowadzone
zostaną najpilniejsze prace remontowe w świetlicach wiejskich.

Tekst: OK./foto: zbiory UG
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Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim
20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste
podpisanie umów o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego w ramach działania wspierającego przedsięwzięcia związane z kreowaniem
alternatywy dla komunikacji samochodowej i poprawą bezpieczeństwa na drogach.
Przedmiotem wsparcia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 530 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin Rozdroże. W ramach projektu powstanie ścieżka rowerowa o łącznej długości ponad
1,3 km, która dołączona zostanie do ścieżki wybudowanej w 2013 r. Łącznie uzyskamy drogę rowerową o długości niemal
3,5 km. Wartość dofinansowania wyniosła 331 768,54 zł, przy koszcie całkowitym 587 825,19 zł. W spotkaniu z udziałem
marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyła Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska oraz skarbnik gminy Halina Saucha.
Tekst: OK./foto: Urząd Marszałkowski Woj. Kuj - Pom
Z ksiąg USC
W listopadzie 2017 r. w naszej gminie
urodziło się 11 dzieci, 4 osoby zmarły.
1 para zawarła związek małżeński.

W 2017 r. w naszej gminie
łącznie urodziło się
79 dzieci, 53 osoby zmarły.
42 pary zawarły związek małżeński.

Spotkanie wigilijne
Każdego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, wójt Halina Kowalkowska
zaprasza do urzędu przedstawicieli ważnych instytucji, stowarzyszeń
i przedsiębiorstw, z którymi na co dzień współpracują nasze władze. Na wtorkowym
spotkaniu (19 grudnia) oprócz nich obecni byli też księża proboszczowie z Gruty
i Okonina, radni gminy Gruta, dyrektorzy szkół i innych lokalnych instytucji,
kierownicy, sołtysi i pracownicy samorządowi.
– Pozwólcie państwo, że w tym szczególnym momencie podziękuję wszystkim
za całe dobro z waszej strony. Chcę też podziękować naszym harcerzom, ponieważ pełnią oni w gminie szczególną rolę,
przez swoje różne akcje pomagają naszym mieszkańcom. Składam dziś podziękowanie na ręce obecnej z nami harcmistrzyni
grudziądzkiego hufca. Szanowni państwo, w tym miejscu chcę złożyć jak najlepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia. Niech magia wieczoru wigilijnego sprawi, że przeżyjecie go w rodzinnej atmosferze, pełnej miłości,
w atmosferze wiary i nadziei, bo bez tego bardzo trudno jest żyć człowiekowi. I tego przede wszystkim państwu życzę. Życzenia
przekazuję również państwa rodzinom i przyjaciołom – kontynuowała wójt.– Natomiast na Nowy Rok 2018 życzę wszystkim
i sobie, aby był dobry, spokojny, żeby omijały nas najróżniejsze, niepotrzebne złe zdarzenia. Życzę też, abyśmy nadal
jak najlepiej współpracowali na każdej niwie, dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra gminy Gruta.
Po oklaskach do wójt podeszła harcmistrzyni Elżbieta Fabińska i przekazała od harcerzy Betlejemskie Światło
Pokoju, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.
Następnie, na prośbę księdza Szczodrowskiego do zebranych przemówił ksiądz Marek Wysiecki, który powiedział:
„Dni, które nas przygotowują do Bożego Narodzenia, mimo że są przepełnione wieloma zajęciami, to także
mają wieczory, w których warto – oprócz modlitwy – sięgnąć do poezji księdza Jana Twardowskiego, który wszystkie Wigilie
spędzał samotnie… Na pytanie, czy zawsze jest sam, odpowiadał, że nie, że wtedy, w ten szczególny Wieczór jego myśli i serce
kierują się do wszystkich bezdomnych, do ludzi w domach opieki i sierocińcach. I dlatego nie jest sam. Myślę – mówił dalej
ksiądz Marek – że dziś nasze serca powinny bić właśnie dla tych, którzy może są daleko od nas, ale powinni być dla nas
najbliższymi ludźmi (…). Spotkaliśmy się, nie na podsumowanie mijającego roku, choć płynie dziś sporo podziękowań,
ale dlatego, że narodziła się Boża Dziecina. Ktoś może zadać pytanie, po co jest Boże Narodzenie? Jest dlatego – jak w swoim
wierszu mówi ksiądz Twardowski – by łączyć się w miłości, podawać sobie ręce, żeby się uśmiechać do siebie, żeby sobie
przebaczać(…). Życzymy sobie przede wszystkim szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, a ja chciałbym podkreślić w tym
momencie, żebyśmy nie zapominali o jednym, że jesteśmy ochrzczeni, czyli, że kiedyś mamy być zbawieni. I dlatego chciałbym
prosić, aby do naszych serc dotarła myśl, że Pan Jezus nie po to przyszedł na świat, by było nam tu dobrze,
żeby się nam jak najlepiej powodziło, ale po to, byśmy byli kiedyś zbawieni. I właśnie o zbawieniu pamiętajmy wszyscy
podczas dzielenia się opłatkiem wigilijnym, składając sobie życzenia… Ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu prosi,
by w tę noc szczęśliwego rozwiązania wszystko nam się rozplątało, wszystkie węzły, konflikty i powikłania…” Po słowach
kapłana wójt zaprosiła zebranych do dzielenia się opłatkiem i wigilijnego stołu.
Tekst/foto: RAS
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W świątecznym klimacie...
Wigilia w Nicwałdzie
Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie, któremu prezesuje
Gabriela Rajnik, 12 grudnia zaprosiło na Wigilię mieszkańców wsi
oraz przedstawicieli władz samorządowych, z wójt Haliną Kowalkowską na czele.
Wśród gości byli także: Piotr Szynkowski – przewodniczący Rady Gminy, radna
Mir o s ła wa Ko zic k a, Re na ta K ur k us – i n sp e kto r o ś wia t y,
a także Hanna Szumotalska – dyrektor GCK. Nie zabrakło sołtysa wsi
Kazimierza Suszka. Po oficjalnych życzeniach nastał czas dzielenia się opłatkiem.
Następnie prezes zaprosiła wszystkich na Wigilię.

Tekst/foto: RAS

Bożonarodzeniowy konkurs deklamacji
Już możemy mówić o tradycji, gdyż po raz ósmy, 11 grudnia 2017 r., odbył się Gminny Konkurs Poezji pn.: „Boże
Narodzenie w poezji” zorganizowany przez: Wójt Gminy Gruta, Halinę Kowalkowską, SP im. kpt. F. Laskowskiego
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
Kolędy, które zaśpiewał chór prowadzony przez nauczyciela muzyki Grzegorza Grzankę, wprowadziły obecnych
na sali w szkole w Grucie w świąteczną atmosferę. W konkursie udział wzięło 19 dzieci. Komisja oceniająca deklamacje
(pod przewodnictwem Bożeny Neumann) przyznała najwyższe laury: Blance Osińskiej (0-I), Wiktorii Maron (II– III),
Patrycji Jaranowskiej (IV-V) oraz Alinie Rafalskiej (VI-VII). Pełną listę osób nagrodzonych znajdą Państwo na stronie
www.gruta.pl
Dyrektor SP w Grucie wręczył zwycięzcom nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. W tegorocznej edycji konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali książki „Nasze baśnie
i legendy” – zbiór legend i baśni o naszej Gminie, napisanych i namalowanych przez dzieci.
Tekst: CC
Tylko jedna jest taka noc…
- tak zatytułowany był świąteczny koncert w Gminnym Centrum Kultury, który odbył się w czwartek 21 grudnia. W roli
głównej wystąpił zespół PÓŁnaPÓŁ (Krzysztof Janikowski i jego zdolne trio: Agata Gajewska, Agata Misiak
i Szymon Gajewski). Gościnnie, nie pierwszy zresztą raz, z grupą zagrał Jakub Gromadziński z Grudziądza. W przerwie kolęd
i pastorałek bożonarodzeniowych kilka wierszy zaprezentowały (i to bardzo ładnie) uczennice SP w Grucie, należące do Kółka
Literackiego GCK, a mianowicie Adrianna Brzyska, Martyna Templin i Dorota Wesołowska.
– Serdecznie witam państwa na naszym corocznym, bożonarodzeniowym wieczorze kolęd i pastorałek. To już kilkuletnia
tradycja, że tuż przez świętami zespół PÓŁnaPÓŁ i dziewczyny z Kółka Literackiego występują na naszej scenie i duchowo
przygotowują nas do świąt. Cieszę się, że z zespołem zagra nasz specjalny gość Jakub Gromadziński - przywitała
zgromadzonych Hanna Szumotalska, dyrektor GCK.
Tekst: RAS
Wigilie i jasełka w gminnych szkołach
Czas Bożego Narodzenia to okres szczególny w życiu każdego z nas.
W gminnych szkołach w okresie przedświątecznym spotkały się całe szkolne
społeczności - uczniowie, nauczyciele, rodzice - po to, by przełamać się opłatkiem,
złożyć sobie świąteczne życzenia oraz wspólnie pokolędować. Uczniowie
pod okiem nauczycieli przygotowali piękne przedstawienia poświęcone narodzeniu
Jezusa. Przedstawione historie były dopracowane w każdym calu.
Tekst: RAS/BB/ foto: RAS
Sukces Zuzanny
14 grudnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie odbył
się I Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda Weinbergera.
Z przyjemnością informujemy, że Zuzanna Angowska, wokalistka zespołu TiM, która zaśpiewała
Mario, czy ty wiesz i Gdy się Chrystus rodzi (notabene drugi utwór znalazł się na niedawno nagranej
płycie TiM), zajęła pierwsze miejsce.
Jak dowiedzieliśmy się od Doroty Berent, w Przeglądzie wziął udział cały zespól TiM. – Jestem
bardzo dumna, że moi uczniowie tak się pięknie rozwijają i znakomicie reprezentują Gminne Centrum
Kultury oraz gminę Gruta – podkreśliła prowadząca zespół.
Tekst/foto: RAS
Zdolnej wokalistce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
4

Wigilia w WTZ
Wzruszające chwile przeżyliśmy podczas corocznego
spotkania opłatkowego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie.
20.12.2017 r. odbyła się Wigilia dla zaproszonych gości, władz
samorządowych, rodziców i opiekunów naszych podopiecznych.
Przybyli do nas liczni goście, w tym m.in.. Starosta Powiatu
Grudziądzkiego Marek Szczepanowski. Wszyscy goście złożyli życzenia
z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz przekazali na ręce
kierownik WTZ Sylwii Jaszewskiej upominki.
Nie zabrakło tradycji dzielenia się opłatkiem, po którym wszyscy zasiedli do świątecznego stołu, i potraw, które
w ramach treningów przygotowali podopieczni wraz z terapeutami i rehabilitantką. Zaśpiewano wspólnie kolędy. Kolejny dzień
świętowania to kameralna Wigilia dla pracowników i uczestników. To czas, kiedy odwiedził nas Mikołaj z mnóstwem
prezentów. Do przygotowania paczek świątecznych przyczynili się w dużej mierze nasi lokalni darczyńcy: Apteka Św. Jana
w Grucie, sklep Tara w Grucie oraz Bank Brodnica oddział Gruta.
Tekst/foto: W. Kuna-Więcek
Składamy serdeczne podziękowania za pomoc.
Szlachetna Paczka z Gruty
Kolejny
raz Szkoła Podstawowa z Gruty przystąpiła do akcji charytatywnej
Szlachetna Paczka. Jest to akcja, która ma na celu pomoc konkretnej, ubogiej rodzinie. W tym roku
szkoła pomogła samotnemu, schorowanemu, starszemu panu.
W ramach akcji
w szkole zorganizowano zbiórkę darów, bieg charytatywny
oraz kawiarenkę z goframi. Od października trwała zbiórka darów, w skład których wchodziła
żywność, artykuły przemysłowe oraz środki chemiczne potrzebne w gospodarstwie domowym.
1 grudnia mimo niesprzyjających warunków pogodowych odbył się IV charytatywny bieg Szlachetna
Paczka. Po biegu zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie mogli się posilić świeżo wypiekanymi goframi. Kolejną atrakcją,
dzięki wsparciu Rady Rodziców, było losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu.
Całą uzyskaną kwotę wykorzystano na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Zakupiliśmy m.in.. 1,5 tony węgla.
Paczki zostały przekazane 9 grudnia.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz społeczności lokalnej za pomoc.
Tekst/foto: A. Kalinowska
Wigilia w ŚDS
14 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy. Uczestnicy gościli
w tym uroczystym dniu Wójt gminy Halinę Kowalkowską, księdza Kazimierza Wiśniewskiego oraz wielu
zaproszonych gości. Obecne były również panie praktykantki, które w ŚDS przygotowywały się w do wykonywania zawodu
opiekuna medycznego. Przy wspólnym stole składane były życzenia, śpiewano najpiękniejsze kolędy i obdarowywano
się prezentami. Uczestnicy samodzielnie przygotowali upominki, które wręczyli gościom. Wspólnie zadbaliśmy o to, aby tego
dnia każdy czuł się wyjątkowy. Mamy nadzieję, że przez działalność ŚDS w naszej gminie będzie coraz mniej osób,
którym doskwiera samotność.
Dotrzymane słowo
Jak co roku, Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska zaprosiła dzieci z terenu naszej gminy na wakacyjny biwak
do miejscowości Piła Młyn. Niestety, w tym roku oprócz wakacyjnych wrażeń dzieci zmierzyły się również z niezwykle
trudnymi warunkami atmosferycznymi. Biwak ze względu na bezpieczeństwo uczestników został przerwany. Gospodarz gminy
dała słowo młodym ludziom, że postara się zrekompensować im szybszy powrót z biwaku.
Halina Kowalkowska słowa dotrzymała i w grudniu zorganizowała dla uczestników biwaku wyjazd do Aquaparku
w Redzie, jednego z najatrakcyjniejszych parków wodnych w północnej Polsce. Długie i kręte zjeżdżalnie, szybkie pontony
oraz możliwość oglądania rekinów podczas zabawy okazały się trafionym pomysłem. Młodzież z naszego regionu nie kryła
zadowolenia - jednogłośnie potwierdzili również, że w przyszłym roku wybierają się na biwak!
Wójt Gminy Gruta, pragnąc uhonorować również dzieci działające w teatrzyku szkolnym w SP w Plemiętach
za ich niestrudzoną pracę i ogromne serce wkładane w każde przedstawienie, zaprosiła ich także do Aquaparku w Redzie.
Tym sposobem ponad 70 dzieci z gminy Gruta spędziło dzień pełen przygód i wrażeń.
Tekst: OK
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SPORT W GMINIE
Kolejne sukcesy młodych ciężarowców
W październiku Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska
gratulowała Igorowi Osuchowi oraz jego trenerowi Zenonowi Osuchowi
brązowego medalu Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Upłynął
miesiąc, a ciężarowcy z Klubu HORYZONT - Igor Osuch
oraz Miłosz Średziński przywieźli dwa złote medale z mistrzostwa Polski do lat
15, które odbyły się w Białkach. Na tych samych zawodach Igor wygrał
punktację siglera do lat 15 wszystkich wag.
Z kolei w Zamościu odbyły się mistrzostwa Polski
seniorek i seniorów, gdzie wystąpiły nasze dwie
zawodniczki – Sabina Bagińska, która zajęła II miejsce
w kat. 90 kg oraz Oliwa Średzińska, która zajęła V miejsce.
Na kolejne sukcesy nie musieliśmy długo czekać - 16 grudnia br. na pomoście w Rzymie
na Mistrzostwach Unii Europejskiej wystąpił Igor Osuch, jako jedyny reprezentant Polski do lat piętnastu.
W Rzymie Igor zdobył srebrny medal.
Serdecznie gratulujemy medali i tytułów!
Tekst: RAS/Foto: archiwum prywatne
Sztangiści i Puchar Wójta Gminy Gruta
18 listopada w Grucie odbył się coroczny Turniej w Podnoszeniu Ciężarów o Puchar Wójt Gminy Gruta
Haliny Kowalkowskiej. Wystartowali zawodnicy z klubów: Mrocza z Mroczy, Grom z Więcborka, Żuławy z Nowego Dworu
Gdańskiego, Start Grudziądz i oczywiście Horyzont Mełno.
Zawodnicy wystartowali w czterech grupach wiekowych: do lat 12, 15, 17 i 20. W zawodach udział wzięły również
dziewczęta (rywalizacja bez ograniczenia wieku).
Zwycięzcy grup wiekowych: do lat 12 – Borys Osuch, do 15 – Igor Osuch (II lokata Miłosz Średziński), do 17 lat –
Szymon Wintrowicz z Mroczy i do lat 20 – Mikołaj Giełdon (Nowy Dwór Gdański). W grupie dziewcząt wygrała
Sabina Bagińska z klubu Horyzont.
W punktacji siglera Puchar Wójta wygrał Sz. Wintrowicz, drugi był I. Osuch, a trzeci M. Średziński.
Tekst: RAS
Podsumowanie roku kolarskiego
15 grudnia w Grudziądzu odbyła się uroczysta gala kolarska
podsumowująca osiągnięcia sportowe w bieżącym roku. Na uroczystość
zjechało wielu znamienitych gości, w tym Przewodniczący Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, przedstawiciele
samorządów miast i gmin, zawodnicy wraz z rodzinami. Wśród gości był także
Aleksander Zadykowicz, prezes UKS Omega Gruta.
Na uroczystości nasza zawodniczka Kaja Bonas wyróżniona została jako
najlepsza zawodniczka w swoim roczniku z całej Polski. Oficjalny strój
reprezentacji Polski wręczył jej sam Marian Więckowski, legenda polskiego
kolarstwa szosowego, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne. Nagrodzono
również najlepszych zawodników w kategorii Junior - Bartosza Klasińskiego, Kajetana Albanowskiego oraz Dawida Tuleję.
- Nasi podopieczni na przełomie ostatnich 12 miesięcy zdobyli wiele medali, w tym również tych najważniejszych z Mistrzostw
Polski. Niektórzy zawodnicy stoją u progu światowej kariery. Życzę im wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu i samych
sukcesów.
Tekst: OK./Foto: AZ
Szkółka piłkarska Awans
Szkółka piłkarska Awans działająca przy GLKS Gruta prowadzi zajęcia piłkarskie dla dzieci z klas I – V. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek), grupy są podzielone według kategorii wiekowej. W okresie jesienno zimowym organizujemy w hali sportowej Grucie turnieje piłki nożnej halowej. Przeznaczone są one dla poszczególnych
kategorii wiekowych.
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WYWIAD
Przygoda życia i lekcja tolerancji
Od października Szkoła Podstawowa w Grucie uczestniczy
w międzynarodowym projekcie Erasmus+, który zakłada wymianę
dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska między szkołami
z 5 krajów: Polski, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Koordynatorem
projektu jest Iwona Murak, nauczycielka języka angielskiego,
z którą rozmawiamy na temat korzyści płynących z tego typu programów.
Jest to kolejny już projekt w Szkole Podstawowej w Grucie, który angażuje
najmłodszych we współpracę z rówieśnikami z innych państw. Jak Pani uważa, jakie są największe korzyści z kontaktu
z obcokrajowcami?
Projekty międzynarodowe to bardzo ciekawe doświadczenie zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Dzięki wyjazdom
do szkół partnerskich możemy przyjrzeć się z bliska, jak wygląda edukacja za granicą. Młodzież ma okazję otworzyć
się na świat, poznać kulturę, tradycję i obyczaje innych krajów. Kontakt naszych uczniów z obcokrajowcami będzie naprawdę
bliski, ponieważ będą goszczeni w domach swoich rówieśników. Bardzo mnie to cieszy z uwagi na konieczność
porozumiewania się po angielsku – dla wielu uczniów będzie to pierwsza w życiu okazja do sprawdzenia swoich umiejętności
językowych w praktyce.
Patrząc z drugiej strony – jakie obawy dostrzega Pani najczęściej wśród młodzieży?
Wydawałoby się, że każdy marzy o udziale w takim projekcie – w końcu nie co dzień nadarza się sposobność, by wyjechać
na tydzień za granicę, i to zupełnie za darmo. Jednak w rzeczywistości jest inaczej. Część uczniów obawia się,
że ich umiejętności językowe nie są wystarczające, by skutecznie porozumieć się za granicą. Obawiają się również mieszkania
z obcą rodziną, z dala od domu i wsparcia rodziców. To dla nich wielkie wyzwanie.
Czym są spowodowane takie obawy?
W kwestii obaw właściwie dzieci nie różnią się od dorosłych – wszyscy odczuwamy strach przed nieznanym, przed tym,
co nowe. Uczniowie wyjeżdżający na wakacje zagraniczne należą do mniejszości. Dla części uczestników projektu wyjazd
wiąże się z lękiem przed nowym otoczeniem, obcymi ludźmi, a także przed pierwszą podróżą samolotem. Oprócz tego nastolatki
zmagają się z niską samooceną, która powoduje, że pomimo sukcesów w nauce języka angielskiego, niewłaściwie oceniają
swoje umiejętności komunikacyjne. Spotkałam się również z komentarzami świadczącymi o stereotypach narodowych
i religijnych – niektórzy uczniowie obawiają się kontaktu z muzułmanami z Turcji, co wynika z błędnego i krzywdzącego
utożsamienia muzułmanina z terrorystą.
Jak starają się Państwo (nauczyciele) wychodzić naprzeciw tym obawom?
Przede wszystkim staramy się uświadamiać dzieciom, że warto przezwyciężyć swoje obawy, aby przeżyć przygodę życia.
Dzięki naszemu projektowi szkoła może być miejscem, które uczy podejmowania odważnych decyzji. Przekonujemy
też uczniów, że umiejętności językowe dzieci z innych krajów są również niedoskonałe, ale przecież nie chodzi o posługiwanie
się zaawansowanym słownictwem i bezbłędną gramatyką, ale o prostą komunikację. Każda szkoła dokonuje starannego wyboru
rodzin goszczących dzieci z zagranicy, więc nasi uczniowie mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo.
Przed wyjazdami do krajów partnerskich planuję lekcje kulturoznawcze, które przybliżą dzieciom realia odwiedzanych państw.
Odbył się już pierwszy wyjazd – nauczycieli. Jak Pani go ocenia i co ustalono?
W listopadzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe nauczycieli w Turcji. Gospodarze przyjęli nas bardzo
gościnnie. Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane i nastawione przede wszystkim na szczegółowe zaplanowanie działań
na najbliższe dwa lata. Ustaliliśmy harmonogram zadań projektowych, sposoby upowszechniania rezultatów projektu (np. strona
internetowa), a także terminy najbliższych wyjazdów. Już 24 kwietnia 2018 r. czeka nas spotkanie z uczniami w Grecji,
natomiast 23 września to my będziemy gospodarzami nauczycieli i uczniów z pozostałych krajów.
Co młodzież z Gruty może osiągnąć dzięki takim projektom?
Na pewno większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Uczniowie mogą sobie udowodnić, że potrafią o wiele więcej,
niż się spodziewali. Uczą się też efektywnej współpracy, kreatywności i przedsiębiorczości.
Poza tym nic tak nie motywuje do nauki języków obcych jak wyjazdy zagraniczne. Liczę
na to, że uczniowie postawieni przed koniecznością komunikowania się po angielsku,
przełamią niechęć do wypowiedzi ustnych. Kontakt z obcokrajowcami otworzy ich na świat,
poszerzy horyzonty myślowe. Korzyści można by mnożyć... Bez wątpienia nasza młodzież
wróci bogatsza o ciekawe doświadczenia i piękne wspomnienia.
z Iwoną Murak rozmawiała: OK
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PRZYDATNE INFORMACJE
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Harmonogram odczytów wodomierzy w pierwszej połowie 2018

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Boguszewo
Gołębiewko

Annowo
Dąbrówka
Królewska
Gruta
Jasiewo
Jednostki
Orle
Salno
Słup

Boguszewo
Gołębiewko

Annowo
Dąbrówka
Królewska
Gruta
Jasiewo
Jednostki
Orle
Salno
Słup

Boguszewo
Gołębiewko

Annowo
Dąbrówka
Królewska
Gruta
Jasiewo
Jednostki
Orle
Salno
Słup

Kitnowo
Mełno
Nicwałd
Okonin
Plemięta
Pokrzywno
Wiktorowo

Kitnowo
Mełno
Nicwałd
Okonin
Plemięta
Pokrzywno
Wiktorowo

Kitnowo
Mełno
Nicwałd
Okonin
Plemięta
Pokrzywno
Wiktorowo

26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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ZAPRASZAMY
STYCZNIA O GODZINIE 15:00
DO REMIZY STRAŻACKIEJ W GRUCIE.
W PROGRAMIE M.IN. LICYTACJE, WYSTĘPY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH,
KONKURSY I WIELE INNYCH ATRAKCJI ORAZ NIESPODZIANEK.
ZAPRASZA SZEF SZTABU GRUCKIEJ ORKIESTRY - HANNA SZUMOTALSKA

KOLEJNY RAZ ZAGRAMY W GMINIE GRUTA!
Zapraszamy na wyjątkową wystawę prac księdza Jana Bednarka z Grudziądza,
emerytowanego proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Ojca
Pio w Grudziądzu.
Ksiądz Jan zaprezentuje około 30 swoich prac plastycznych, będzie też można posłuchać
jego fraszek, tercyn i etiud z kolejnej książki, wydanej w 2016 roku.
Spotkanie odbędzie się 4 lutego (niedziela) o godz. 15:00
w Gminnym Centrum Kultury w Grucie.

W Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej
www.gruta.pl
dostępne są terminy odbioru odpadów z poszczególnych sektorów terenu gminy Gruta
od stycznia do kwietnia 2018 r.
Uprzejmie prosimy o segregację odpadów i umieszczanie ich w pojemnikach. Pojemniki prosimy wystawiać
przed posesję i w miejscach umożliwiających ich odbiór od godziny 7:00.
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