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Wydanie listopad 2017

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 9 listopada 2017 r.:
1) Nr XXVI/190/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2017;
2) Nr XXVI/191/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030;
3) Nr XXVI/192/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4) Nr XXVI/193/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków;
5) Nr XXVI/194/17 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Gruta;
6) Nr XXVI/195/17 w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Tekst: MW
Spotkanie Przewodniczących Rad Gmin
Dnia 22 listopada 2017 r. z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Gruta
Piotra
Szynkowskiego
odbyło
się
spotkanie
Przewodniczących
i Wiceprzewodniczących Rad Gmin. Na zaproszenie przybyli przedstawiciele Rady
gminy Grudziądz, Świecie n. Osą i Stolno oraz Rady Miejskiej
Radzyń Chełmiński i Łasin. Goście zapoznali się z prezentacją o naszej
gminie, ponadto dyskutowano na temat potrzeb tworzenia miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
w
związku
z
Ustawą
z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
Przybyli goście w trakcie spotkania odwiedzili również Szkołę
Podstawową w Grucie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce
Królewskiej, jedyny żłobek nie tylko w gminie Gruta, lecz w całym powiecie
grudziądzkim - żłobek w Nicwałdzie oraz Gminne Centrum Kultury
w Grucie. Na spotkaniu była obecna wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska,
która podsumowała wydarzenie:
- Spotkanie takie jak to jest okazją do wymiany dobrych praktyk
samorządowych z zakresu rozwoju i promocji
gmin. Dzięki działaniom
Przewodniczącego Rady mogliśmy wypromować naszą gminę, pochwalić
się największymi sukcesami czy też inwestycjami. Uważam, że spotkanie to było
bardzo owocne i pozytywnie wpłynęło na wizerunek gminy.

Tekst: MW/ Foto: OK

Remont drogi
Na wniosek wójt Haliny Kowalkowskiej Rada Gminy Gruta podjęła uchwałę o dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł
remontu drogi powiatowej nr 1403C Gruta-Mełno na odcinku o długości 300 m. w miejscowości Gruta. Dzięki współpracy
samorządów następny odcinek dziurawej drogi został wyremontowany.
Tekst: OK
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Złote Gody
Państwo: Stefania i Ryszard Wysoccy, Aldona i Edward Świtkowscy (Plemięta), Krystyna i Piotr Olesiowie,
Maria i Edward Wesołowscy (Słup), Bogumiła i Czesław Drzewoszewscy (Mełno), Krystyna i Eugeniusz Jaranowscy (Salno)
oraz Urszula i Brunon Wesselowie (Pokrzywno), to Złote Pary, które 26 października 2017 roku wójt Halina Kowalkowska
zaprosiła do Urzędu Gminy, by – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wręczyć im Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Niestety, do urzędu nie mogli przybyć Państwo Świtkowscy.
Uroczystość, na której obecny był również sekretarz gminy Jarosław Poznański, otworzyła i powitała Szanownych Jubilatów
Justyna Samborska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Prowadząca samorząd Halina Kowalkowska dokonała aktu wręczenia
Medali. Jubilaci otrzymali też pamiątkowe listy z życzeniami od niej i kierownik USC. Były też upominki.
Już po części oficjalnej wójt gminy pogratulowała parom tak pięknego święta.
– To wyjątkowy dzień w Państwa życiu, z którego należy się ogromnie cieszyć, bo nie każdemu pisane jest dotrwanie
pięćdziesięciu lat w związku małżeńskim. Gratuluję Państwu z całego serca i cieszę się, że możecie być ze sobą, bo to takie
ważne, żeby zawsze był ktoś obok nas – mówiła ze wzruszeniem wójt. – Bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenia,
że możemy razem świętować Wasze Złote Gody. Przy wspólnym stole odśpiewano tradycyjne Sto lat, a chwilę później,
przy kawie i cieście, goście rozmawiali o życiu, wspominali…
Wszystkim Jubilatom raz jeszcze składamy najlepsze życzenia.
Tekst/foto: RAS
Z ksiąg USC
W październiku 2017 r. w naszej gminie urodziło się 7 dzieci, 2 osoby zmarły.
6 par zawarło związek małżeński.

Ćwiczenie WISŁA 17
Od 23 do 25 października 2017 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się kompleksowe ćwiczenie
obronne z elementami obrony cywilnej, pod kryptonimem WISŁA-17, które swym działaniem objęło gminę Gruta. Podczas
ćwiczenia uruchomiono system stałych dyżurów w Urzędzie Gminy, który jest siedzibą stałego dyżuru UG Gruta, do którego
mogli wejść tylko wyznaczeni pracownicy.
Z ramienia naszych władz w ćwiczenie zaangażowani byli: wójt Halina Kowalkowska, sekretarz urzędu
Jarosław Poznański, pracownik ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a także zespół ludzi pełniący dyżur w stałym
systemie. Ćwiczenie odbyło się w ramach kontroli, która objęła urzędy gmin, starostwa, urzędy miast, komendy
powiatowe policji i komendy powiatowe PSP.
Członkowie zespołu kontrolnego podsumowali ćwiczenie. W ich opinii województwo kujawsko-pomorskie zasługuje
na wysoką ocenę, pochwalono ich właściwe przygotowanie oraz należyte zaangażowanie wszystkich osób.
Tekst: RAS
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VI Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
11 listopada 2017 r. w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Grucie odbył się VI już Przegląd Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej. Jak co roku, do Gruty na zaproszenie wójt
Haliny Kowalkowskiej przybyły zespoły seniorów i artyści niepełnosprawni,
by wspólnie celebrować 99. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Należy podkreślić, że tegoroczny przegląd patronatem
honorowym objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Artystyczne zmagania rozpoczęły się tuż po tym, jak zebrani goście
odśpiewali hymn, a gospodarz gminy przywitała zaproszonych gości
i pokrótce przybliżyła idee niepodległościowe, natomiast artystom życzyła
powodzenia w muzycznych zmaganiach.
Kilka zespołów zaprezentowało się przed grucką publicznością po raz
pierwszy, inni natomiast wielokrotnie gościli już w progach Szkoły
Podstawowej w Grucie.
Wśród tegorocznych laureatów przeglądu znaleźli się kolejno: zespół
Józefinki ze Świecia nad Osą, miejscowy zespół Złoty Wiek działający przy
GCK w Grucie, oraz zespół Nowalijki z Chełmna. Wyróżnienie zdobył
zespół Sonata działający przy WTZ w Grucie oraz zespół
ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.
Najwięcej emocji budziły jednak dodatkowe nagrody – Nagroda Wójta oraz
Nagroda Publiczności.
Bezapelacyjnym ulubieńcem zebranej publiczności okazał się zespół
z Dąbrówki Królewskiej. Z kolei Nagroda Wójta w tym roku trafiła w ręce
członków Złotego Wieku.
Pozwólcie Państwo, że w tym roku pokieruje się sercem i nagrodę przyznam
Złotemu Wiekowi, za wspaniały dzisiejszy występ oraz za całokształt
działalności artystycznej. – podsumowała swój wybór wójt gminy.
Był to szczególny przegląd. Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki
- nutki, nagrody muzyczne oraz kosze ze słodkościami. Wszyscy wspólnie
świętowali, nucąc pieśni patriotyczne. Tegoroczny przegląd był także
ukłonem dla Barbary Małgorzewicz, która do tej pory współorganizowała
imprezę.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i już teraz
zapraszamy do udziału w kolejnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej w 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Tekst: OK/Foto: RAS
Szkolne obchody 99. rocznicy odzyskania Niepodległości
Również Szkoły Podstawowe w Nicwałdzie, Grucie
oraz w Plemiętach pięknie uczciły 99. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Przygotowane zostały przedstawienia
patriotyczne ukazujące historię Polski w drodze do wolności.
Patriotyczna lekcje to nie tylko pamięć o losach naszej
Ojczyzny, ale także hołd oddany tym wszystkim, którzy na przestrzeni
wieków walczyli o Jej Wolność.
Tekst: A. Barczak/ RAS/ Foto: RAS
Dzień Tabliczki Mnożenia
W tym roku po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Słupie obchodzony był Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Była to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia i utrwalenia tabliczki mnożenia.
Interesujące było to, że podczas Ceremonii Otwarcia ŚDTM 2017 przed dziećmi i uczniami znajomością
matematycznych działań popisywali się również rodzice i nauczyciele, z dyrektorem placówki na czele.
Tytuły „Eksperta Tabliczki Mnożenia” uzyskało 27 uczniów i 6 rodziców. W sali gimnastycznej odbyły się konkursy
matematyczno-sportowe „Królowa skakanki” i „Piłkarz-matematyk”. Skacząc i strzelając gole, jednocześnie sprawdzało
się swoją wiedzę z mnożenia. Koordynatorami akcji były nauczycielki: Regina Sadowska, Marta Jaworska i Anna Wiącek,
ich asystentami uczniowie kl. VII. Zorganizowanie takiego wydarzenia sprawiło, że utrwaliliśmy sobie tabliczkę mnożenia.
Jesteśmy przekonani, że za rok uda nam się zorganizować kolejny taki dzień w szkole.
Tekst: AK
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Refleksyjne Zaduszki Poetyckie
Podczas Zaduszek Poetyckich (2 listopada) publiczność
mogła posłuchać wierszy w wykonaniu Anny Sułkowskiej,
Adrianny Brzyskiej, Jakuba Popiołka, Marty Tockiej, Martyny Templin
i Sandry Chałat, czyli uczniów należących do Kółka Literackiego
w Gminnym Centrum Kultury. Wystąpił także zespół PÓŁnaPÓŁ
w składzie: Krzysztof Janikowski (gitara, śpiew), Agata Misiak (wokal,
skrzypce) i Szymon Gajewski (wokal). Grupie przy kilku
utworach akompaniował jej sympatyk, grudziądzanin Jakub Gromadziński
(pianino elektryczne).
Dzisiejsza chwila poetycko-muzycznej refleksji to nasz
metaforyczny znicz, który w Dniu Zadusznym stawiamy raz jeszcze
na grobach naszych bliskich, przyjaciół, znajomych i tych, o których z różnych powodów nikt już nie pamięta. Drodzy
Państwo, niech ten wieczór, gdy płoną jeszcze cmentarne znicze, połączy nasze życie z najpiękniejszymi wspomnieniami
o tych, których straciliśmy – po powitaniu gości, recytatorów i śpiewających powiedziała dyrektor GCK.
W sumie zaprezentowano osiem wierszy i tyle samo piosenek. Prawie godzinne Zaduszki Poetyckie na pewno
pobudziły do refleksji, szczególnie te osoby, które na zawsze rozstały się z kimś bliskim… W finale spotkania K. Janikowski
zaprosił wszystkich do wspólnego zaśpiewania piosenki Seweryna Krajewskiego Jak tam jest.
Wśród licznie przybyłych do GCK gości byli między innymi Ewa Schmidt, wiceprzewodnicząca Rady Gminy, radny
Henryk Zalewski oraz Krzysztof Ficek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Grucie, któremu podziękowano za to, że przyczynił
się do powstania Kółka Literackiego.
Tekst/foto: RAS
Mobilne planetarium
Do Szkoły Podstawowej w Plemiętach
zawitały
„Warsztaty
z
uśmiechem”.
Były to niezwykłe zajęcia - cały Wszechświat
stanął przed uczniami otworem! Przyjechało
do nas Mobilne Planetarium, aby odbyć
niezapomnianą podróż w najdalsze zakątki
kosmosu. Pokazy poszerzyły horyzonty wiedzy
uczniów, wzbudzając przy tym ciekawość
i dostarczając niezapomnianych przeżyć,
a
wszystko
to
niewielkim
kosztem,
bez konieczności opuszczania sali lekcyjnej.
Mobilne Planetarium to niezastąpione narzędzie
dydaktyczne dla młodszych i starszych, dzięki
któremu w sposób fascynujący zagłębią się oni w świat astronomii. Młodsze dzieci obejrzały seans „8 Cudów Drogi Mlecznej”,
a starsi „Kronikę Podróży na Ziemię”. Po seansach nastąpił krótki egzamin i uczniowie otrzymali Dyplom Odkrywcy Kosmosu.
Tekst/foto: AK
Wiedza i bezpieczeństwo
3 listopada 2017 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III Szkoły
Podstawowej w Plemiętach wybrały się na wycieczkę do Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, gdzie w formie zabaw nasi podopieczni
utrwalali poznane już podczas zajęć lekcyjnych zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach. Następnie udaliśmy się do Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie czekała na uczniów cała gama
najróżniejszych atrakcji, w tym zwiedzanie wystaw tematycznych.
Tekst/foto: A.Kręcisz
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
20 listopada w SP w Nicwałdzie, w rocznicę uchwalenia
Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach
Dziecka z 1989 r., obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka. Poszczególne klasy przygotowywały okolicznościowe
plakaty, uczniowie klas IV – VII recytowali wiersze. Przygotowana
została również prezentacja multimedialną, która przybliżyła
dzieciom
w
zrozumiały
sposób
ich
prawa.
Tekst/foto: A. Szulc
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Upiorna zabawa
Wyjątkowo dużo dzieci wzięło udział
w zabawie zorganizowanej w Gminnym Centrum Kultury
w przeddzień Halloween, w której przeważały niecodzienne,
stroje. A wszystko to po to, aby dzieci mogły pokazać
się w ubiorach wróżek, wiedźm lub innych przerażających
postaci. A skoro bawiło się ich prawie czterdzieścioro,
znaczy to, że bardzo chciały zaprezentować się nieco inaczej
niż zazwyczaj. Udało im się świetnie. Przez dwie
godziny zachęcano dziewczynki i chłopców
do najróżniejszych tańców i zabaw. Nie zabrakło również
atrakcji związanych z chustą animacyjną.
W przerwach, gdy na twarzach dzieci pojawiły
się rumieńce od zabawy, zapraszano je do stołu
na poczęstunek. Zabawie przyglądali się rozbawieni rodzice.
Tekst/foto: RAS
Wiecznie Młodzi!
Udaną zabawę andrzejkową zafundowano seniorom w Gminnym Centrum Kultury 22 listopada. W kwestii zabawy na
parkiecie pomogła wolontariuszka Natalia Szumotalska, która zachęcała członków Klubu do zabawy (w tym tańców
animacyjnych) od pierwszych niemal minut i nie zwolniła tempa do końca! Tradycyjne wróżby przeprowadziły instruktorki
GCK Katarzyna Ryzner i Mariola Klasińska.
Ten wieczór był ważny nie tylko ze względu na andrzejkowa tradycję, ale również dlatego, że właśnie w tym dniu
seniorzy postanowili „ochrzcić” swoją grupę. Z kilku propozycji nazwy wybrano Wiecznie młodzi.
Mieszkańcy gminy, którzy spotkali się w Centrum, bawili się wyśmienicie. Przeróżne tańce, urozmaicone wróżby,
wspólne śpiewanie – wszystko to sprawiło, że humor nie opuszczał nikogo nawet na chwilę.
Drzwi do Klubu Seniora są nadal otwarte i każdy, kto jeszcze się waha, powinien przyjść do GCK jak najszybciej!
Teks: RAS
Do redakcji Głosu Gruty napływają również głosy zadowolonych członków Klubu Seniora. Pani Wiesława Cieszyńska
składa serdecznie podziękowania za zorganizowanie wieczoru andrzejkowego dla seniorów. Jak podkreśla, powołanie Klubu
Seniora było potrzebne, a takie spotkania jak to są okazją do rozmowy, odnowienia znajomości, oderwania
się od codziennych obowiązków, lecz przede wszystkim są okazją do spędzenia czasu w miłym towarzystwie!
Dar serca dla Bliźniego!
Po pożarze w Mełnie (dnia 04.10.2017 r.) budynku mieszkalnego Państwa Elżbiety i Zdzisława Pokorskich z inicjatywy
księży z parafii pw. WNMP w Grucie ks. Henryka Szczodrowskiego i ks. Kamila Pańkowca, sołtysa wsi Mełno
Henryka Zalewskiego, Pani Bogumiły Drzewoszewskiej oraz przedstawicieli Rady Parafialnej i Rady sołeckiej z Mełna
zorganizowano zbiórkę pieniędzy, w efekcie której zebrano 25003,00 zł (z przeznaczeniem wyłącznie na zakup materiałów
budowlanych umożliwiających odbudowę domu poszkodowanym). Zebranie tak znacznej kwoty było możliwe tylko dzięki
ofiarności społeczeństwa, firm z terenu Grudziądza, Mełna, Zakrzewa oraz organizacji pozarządowych z Mełna.
Nie sposób na łamach naszej gazety zamieścić imiennych podziękowań dla wszystkich darczyńców, więc pozwolę sobie
szczególnie podziękować nw. firmom i organizacjom zarówno samorządowym, jak i pozarządowym. W szczególności pragnę
podziękować wójt gminy Gruta Halinie Kowalkowskiej, Stowarzyszeniu Działkowców „Rekreacja”, Stowarzyszeniu Kobiet
„Działajmy Razem”, 21. ŚDH ZHP „Źrenice”, firmom z Grudziądza: Przedsiębiorstwu Budowlano-Montażowemu „Inżbud”
oraz „Mir-bet” s.c., firmom z Mełna: „AlterPower” sp. z o.o., Składowi Opału Łukasza Kwiatkowskiego, „Ampol Merol”
sp. z o.o., sklepowi spożywczo-przemysłowemu Marity Hejankowskiej, „Burley Tobacco”, sp. z o.o., Zakładowi Usługowo–
Handlowemu „Elektro-trans” Wiesława Piątka, Zakładowi Usług Elektrycznych „Instel” Marka Ostrowskiego, firmie
z Zakrzewa: PPU „EKOBUD” sp. z o.o., firmie z Boguszewa: Biuru Inżynierskiemu ‘PS Projekt” Patryka Steciuka.
Korzystając z okazji raz jeszcze, z całego serca, pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom za niewątpliwy dar serca
dla poszkodowanych. Czuję się dumny, że dane mi było współpracować z tak zacnym gronem ludzi dobrej woli.
Henryk Zalewski
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Sukces Dyskusyjnego Klubu Książki z Okonina
W trakcie 3. Śląskich Targów Książki w Katowicach poznaliśmy wyniki
konkursu, który był częścią akcji "Dwa Bratanki - odkrywamy literaturę węgierską w Polsce"
organizowanej przez Węgierski Instytut Kultury, GoodBooks i Instytut Książki. Członkowie
gminnego Klubu DKK – Basia, Mirela, Małgosia, Klara, Ania i Kazimierz dokonali recenzji
książki „Czarownica z Funtinel”
Alberta Wass’a w formie multimedialnego filmiku.
Był to konkurs ogólnopolski i wygrało tylko 10 recenzji.
Nagrodą w konkursie było pozyskanie tzw. węgierskiej półki, czyli kilkudziesięciu książek
z przetłumaczonej literatury węgierskiej. To wspaniały i skuteczny, sposób na wzbogacenie
księgozbioru, jak i na świetną współpracę naszych Czytelników!
Dziękuję bardzo członkom DKK, a wszystkich czytelników zapraszam już niedługo po nowe książki.

Tekst: AF

Recytatorski sukces
Magdalena Saucha z klasy VII Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie została laureatką X Edycji
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego wierszy Jana Pawła II i Bolesława Leśmiana „Poetycki Dialog”.
Organizatorami konkursu byli Dom Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Nasza uczennica zajęła II miejsce, recytując wiersz Jana Pawła II „Schizotymik”
i Bolesława Leśmiana „Bałwan ze śniegu”. Magdzie i jej opiekunowi gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Tekst: B. Fiszer/Foto: A. Barczak
SPORT W GMINIE
Bieg Niepodległości!
Równie ciekawy sposób na obchody święta Niepodległości
wypracowali sobie uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
w Grucie. Każdego roku biorą udział w Biegu Niepodległości
organizowanym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.
W tym roku dopingować mogliśmy Marcina Waszewskiego,
Maję Tracką, Jakuba Popiołka, Pawła Piotrowskiego, Kaję Bonas,
Jakuba Nadwornego, Dawida Kwiringa oraz nauczycieli Annę Kalinowską
i Tomasza Piwowarskiego.
Rewelacyjna okazała się Kaja Bonas, pokonując sześciokilometrową trasę,
spośród kobiet i dziewcząt zameldowała się na mecie pierwsza!
– Bardzo się cieszę z tych rezultatów – dzieli się sportowymi wrażeniami Tomasz Piwowarski, który w tym roku
również biegł po ścieżkach Fortu Wielka Księża Góra. – Nad naszą zgraną i ambitną ekipą trenerską pieczę sprawował
Aleksander Zadykowicz. Chcę również podziękować wójt gminy Halinie Kowalkowskiej za to, że zapewniła nam transport
i mogliśmy wziąć udział w tym szczególnym biegu.
Tekst: RAS
Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grucie zajęli I miejsce w rozgrywkach
eliminacyjnym XVIII edycji turnieju „Z podwórka na stadion o puchar
Tymbarku" (etap powiatowy). Drużyna w składzie: Konrad Kamiński,
Szymon Kowalczyk, Miłosz Reich, Krystian Kubajek, Patryk Woś,
Kacper Wiśniewski, Oskar Wierzbicki, Filip Krajewski oraz Bartłomiej Kręcisz
awansowała do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się wiosną 2018 r.
Młodzi piłkarze wygrali wszystkie mecze w grupie U – 12 (rocznik 2006 i młodsi), nie tracąc żadnej bramki! Rywalom
strzelili ich aż 12. Nauczycielem prowadzącym drużynę jest Mariusz Kurkus.
Tekst: M. Kurkus
Dnia 26.10.2017 roku w Grucie odbyły się gminne zawody w minipiłkę ręczną dziewcząt. Do udziału zgłosiły
się 4 drużyny: Gruta, Plemięta, Słup oraz Nicwałd. Po zaciętej walce dziewczęta ze SP w Grucie pokonały pozostałe drużyny,
dostając się do zawodów rangi powiatowej. 8 listopada br. do walki o puchar Starosty Grudziądzkiego przystąpiło pięć ekip.
W finale emocji nie zabrakło. Nasze dziewczęta ambitnie grały do końca, jednak ostatecznie mecz zakończył się z II miejscem
dla SP w Grucie.
Tekst: J. Sokołowska
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Kapliczki w gminie Gruta

Przydrożne kapliczki wtopiły się w krajobraz
gminny, stały się jego integralną częścią. Kapliczki
z terenów gminy Gruta reprezentują bogactwo form
- od bogato zdobionych figur do prostych przydrożnych
krzyży. Zdecydowanie są dorobkiem folkloru, jednak
przede wszystkim są wyrazem głębokiej wiary
i kultywowania chrześcijańskich tradycji. Przedstawiamy
Państwu zaledwie kilka przykładów przydrożnych miejsc
kultu z gminy Gruta. Są to kapliczki z Boguszewa, Mełna,
Plemiąt, Salna, Okonina oraz Nicwałdu.

Sukces zespołu TiM
23 listopada w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu odbył się konkurs wokalny uczniów zatytułowany „Z-mowy
tych, co odeszli”. W rywalizacji udział wzięli wszyscy wykonawcy zespołu TiM Doroty Berent, działającym w Gminnym
Centrum Kultury w Grucie. Z przyjemnością informujemy, że Monika Merhorc zdobyła III miejsce, a Zuzanna Angowska
wyśpiewała wyróżnienie. Na grudziądzkiej scenie wystąpili również: Klaudia Eichler, Oliwia Stogowska, Karolina Rząca,
Alicja Śniadecka, Marcelina Osmańska, Małgosia Dziewicka oraz Piotr Panek.
Tekst: RAS
Nowy samochód strażacki w gminie
Dzięki staraniom Wójt Gminy Gruta Haliny Kowalkowskiej przy wsparciu Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej pozyskano środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji na zakup nowego samochodu strażackiego. Samochód zakupiony został ze środków budżetu gminy Gruta
oraz uzyskanego dofinansowania.
Uroczyste przekazanie pojazdu nastąpi po Mszy Św. w Kościele pw. WNMP w Grucie, dnia 15 grudnia 2017 r.
(godz.: 13:00). Wskutek pozyskania nowego samochodu strażacy będą mogli szybciej i efektywniej nieść pomoc potrzebującym,
tym samym zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Tekst: OK
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Świąt wypełnionych radością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia
życzą
Piotr Szynkowski
Przewodniczący Rady Gminy

Halina Kowalkowska
Wójt Gminy Gruta

Wójt Gminy Gruta zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego regionu
o udostępnianie fotografii gminy (miejsc użyteczności publicznej, przyrody bądź zabytków
gminnych). Celem utworzenia w Urzędzie Gminy zbiorów fotografii ukazujących piękno
gminy Gruta jest m.in. uczczenie 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Grucie
oraz przygotowanie publikacji promujących gminę.

Fotografie można przekazywać osobiście do Urzędu Gminy Gruta,
do pokoju nr 12 bądź mailowo na adres redakcja@gruta.pl
Muzyczne zapowiedzi
Już niedługo mieszkańcy naszej gminy będą mogli posłuchać kolęd i pastorałek na nowej płycie zespołu TiM.
Już od paru tygodni trwają nagrania. Na krążku usłyszymy czternaście dziewcząt. Małą ciekawostką na pewno będzie fakt,
że na płycie ponownie znajdzie się Kolęda grucka, która miała swój debiut cztery lata temu (słowa napisał S. Raginiak) .

- Myślę, że w obecnym wykonaniu zabrzmi równie ciekawie jak niegdyś, a może i lepiej. Będzie jeszcze jedna muzyczna
premiera. Dorota Berent nagrywa piosenkę Wiara, którą skomponował dla niej Daniel Grzybowski. Muzycznie opracowali
ją Bartosz Pierścieński, Maciej Gburczyk i wymieniony już Daniel Grzybowski.
Podziękowanie za książki
Czytelnicy oraz pracownicy GBP im. Wiktora Kulerskiego dziękują ludziom
dobrej woli, którzy podzielili się z nami swoim księgozbiorem. W 2017 roku
otrzymaliśmy w darze od czytelników piękne książki dla dzieci, lektury szkolne,
wspaniałe opowiadania i encyklopedie. Każda z ofiarowanych książek znalazła swoje
miejsce w naszych bibliotekach: szkolnych, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrówce Królewskiej i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grucie .
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