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Nr 1                             Styczeń 2017                  Ukazuje się od 1991 roku 

XX – ostatnia w 2016 roku  
– Sesja Rady Gminy Gruta 

 W czwartek 29 grudnia w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta 
odbyło się ostatnie w 2016 roku posiedzenie Rady Gminy. Jedna  
z najważniejszych uchwał, którą podjęli radni dotyczyła budżetu 
Gminy Gruta na 2017 rok.   
Poniżej podajemy pełną listę uchwał XX Sesji. 
1. Nr XX/143/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Gruta na rok 2016. 
2. Nr XX/144/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030. 
3. Nr XX/145/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta 
na 2017 rok. 
4. Nr XX/146/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030. 
5. Nr XX/147/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
porozumienia z Gminą Rogóźno w zakresie objęcia mieszkańców 
Gminy Rogóźno opieką i usługami świadczonymi przez  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. 
6. Nr XX/148/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 
7. Nr XX/149/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty przy sprzeda-
ży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 10 Mełno 
Cukrownia na działce nr 23/5, obręb Gruta. 
8. Nr XX/150/16 w sprawie określenia wysokości opłat za  
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 
publicznym przedszkolu w Mełnie oraz oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta. 
9. Nr XX/151/16 w zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla 
Radnych Rady Gminy Gruta. 
10. Nr XX/152/16 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji 
stałych Rady Gminy Gruta na 2017 rok. 
11. Nr XX/153/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  
Rewizyjnej Rady Gminy Gruta na 2017 rok. 
 Ostatnim punktem czwartkowych obrad były Interpelacje  
i Zapytania. Po nim Piotr Szynkowski, przewodniczący Rady  
Gminy, złożył noworoczne życzenia wójt Halinie Kowalkowskiej, 
radnym i sołtysom.  
 – Życzę szanownym radnym, sołtysom i wszystkim obecnym 
na ostatniej w tym roku Sesji, przede wszystkim pokoju, tego  
wewnętrznego, który jest potrzebny człowiekowi, aby mógł jak 
najlepiej realizować swoje zamierzenia zarówno osobiste jak  
i zawodowe – mówiła prowadząca samorząd H. Kowalkowska, 
poproszona przez przewodniczącego o zabranie głosu. – Z całego 
serca życzę sobie i wszystkim państwu, abyśmy w Nowym Roku 
jak najlepiej i jak najefektywniej pracowali na rzecz i dla dobra 
gminy Gruta. 

 Po toaście była lampka szampana za pomyślność  
w Nowym Roku 2017.            (r)   

Ćwierć wieku kapłaństwa 

 Ksiądz Kazimierz Wiśniewski,  
proboszcz parafii pw. Świętego  
Jakuba Apostoła w Dąbrówce  
Królewskiej, 3 listopada 2016 roku 
obchodził 25-lecie święceń  
kapłańskich.   
 Sakrament świecenia miał miejsce  
w Sanktuarium Matki Bożej  
Rywałdzkiej w Rywałdzie. Kazimierz 

Wiśniewski przyjął święcenia z rąk księdza biskupa chełmińskiego 
Mariana Przykuckiego. 

Nadmienimy, że Jubilat był ostatnim księdzem, który otrzymał 
święcenia w diecezji chełmińskiej. Kilka miesięcy później  
(25 marca 1992 r.) Papież Jan Paweł II zmienił tę diecezję na  
toruńską.  

25-lecie posługi kapłańskiej to msza święta współcelebrowana 
przez księży Grzegorza Grabowskiego z dziekanatu łasińskiego  
i Wiesława Roczniaka z Grzywny. Podczas nabożeństwa kapłan 
Kazimierz Wiśniewski podziękował Bogu za łaskę powołania.  

Po mszy Jubilat, księża, a także wójt Halina Kowalkowska 
oraz wielu innych gości spotkali się w świetlicy w Salnie, gdzie 
obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów  
ze szkoły w Dąbrówce Królewskiej.       

W dniu jubileuszu ksiądz proboszcz Kazimierz Wiśniewski 
podzielił się z parafianami refleksją związaną z życiem  
kapłańskim.  

Uroczystość przygotowała Rada Parafialna.             (tng) 

Spotkanie przy Wigilijnym Stole 

20 grudnia Halina Kowalkowska, wójt gminy, zaprosiłem na 
Spotkanie przy Wigilijnym Stole radnych, z przewodniczącym RG 
Piotrem Szynkowskim na czele, księży z naszych parafii, dyrekto-
rów lokalnych instytucji, prezesów Stowarzyszeń, sołtysów,  
druhów  OSP oraz przedstawicieli Urzędu Gminy. Wśród gości 
byli między innymi oficerowi policji i Państwowej Straży Pożarnej 
z Grudziądza.  

Uroczyste spotkanie rozpoczęli kolędami uczniowie ze szkoły 
w Nicwałdzie i ich opiekun muzyczny Andrzej Derkowski.  
Następnie głos zabrała wójt Halina Kowalkowska:  

Dziękuję dzieciom za kolędy i wprowadzenie nas w nastrój 
świąteczny. Pozwólcie czcigodni księża, szanowni panowie  
oficerowie, szanowni państwo, że w tym szczególnym dniu, bardzo 
was wszystkich powitam i podziękuję, że jesteście z nami, żeby 
dzielić się nie tylko opłatkiem, ale także dobrą nowiną. Bardzo  
się cieszę z waszej obecności. Zanim złożę życzenia, chcę  
serdecznie podziękować wszystkim za dobro, które wnosiliście 
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przez cały mijający rok, niezależnie od tego, gdzie i na jakim  
miejscu byliście, czy to była praca zawodowa czy społeczna  
– mówiła prowadząca samorząd. – Szczególnie wdzięczna jestem 
tym, którzy bezinteresownie dbali o dobro gminy, o człowieka  
i opiekę nad nim. Szanowni państwo, święta Bożego Narodzenia  
to święta pełne miłości i nadziei. Nadchodzące dni wymuszają  
na nas refleksje, dają wyjątkową okazję do zastanowienie się nad 
własnym losem i nad życiem tych, których kochamy, którzy są dla 
nas ważni. A mówiąc wprost, trzeba po prostu nieść miłość i dobroć 
przez cały rok, nie tylko dzisiaj... Mam nadzieję, że każdy z nas 
robił to najlepiej, jak tylko potrafił. Dlatego jeszcze raz dziękuję  
za całe dobro każdego serca. Szanowni państwo… – mówiła dalej 
wójt – składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji  
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  
Życzę wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także tego, aby 
święta upłynęły w najpiękniejszej rodzinnej atmosferze. Dla nas 
wszystkich powinno być istotne jeszcze i to, że j e s t e ś m y. 
Wszystko jest ważne w życiu człowieka, ale najistotniejsze jest to, 
że się jest – tu i teraz. Dlatego cieszmy się tym, przenośmy miłość  
i radość do swoich rodzin. Niech wszystkim błogosławi  
nowonarodzona Dziecina i to nie tylko przez święta, ale przez cały 
Nowy Rok 2017. Życzę wszelkiego dobra i pomyślności  
– zakończyła H. Kowalkowska.  

Jak każdego roku gromadzimy się w urzędzie, by wspólnie prze-
żyć te najpiękniejsze święta – mówił ksiądz kanonik Henryk Szczo-
drowski z gruckiej parafii. – Za księdzem i poetą Janem  
Twardowskim zapytamy dziś: Dlaczego jest święto Bożego  
Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie?  
Dlaczego śpiewamy kolędę? Dlatego, żeby się nauczyć miłości od 
Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby 
uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Tak mówi 
poeta. My, gromadząc się tu, chcemy kontynuować to, co ksiądz 
Twardowski umieścił w swoim wierszu. Idźmy przez Nowy Rok 
2017 tak, by sobie przebaczać, by się do siebie uśmiechać… Uczmy 
się miłości od Pana Jezusa, bo jest ona nam potrzebna każdego dnia. 
Tego życzę wam, szanowni zebrani i całej społeczności naszej  
gminy.  

Po słowach kapłana, wójt H. Kowalkowska zaprosiła do  
dzielenia się opłatkiem, a później do stołu wigilijnego.      RAS       

Spotkanie Wigilijne i… Królowa śniegu 

 Adaptacja baśni Christiana Andersena Królowa śniegu,  
przedstawiona 22 grudnia przez uczniów Szkoły Podstawowej  
w Plemiętach, była wydarzeniem artystycznym! Zachwyt, jaki 
wzbudzili mali aktorzy trudno opisać. W finale były owacje na  
stojąco, jak w najprawdziwszym teatrze! Bezbłędnie zagrane role 
(nie tylko przez Gerdę i Kaja – rodzeństwo Oliwia i Szymon  
Walter), wyjątkowa scenografia i przebogata mozaika strojów  
sprawiły, że widzowie przecierali oczy ze zdumienia.  
 Nie pierwszy raz piszemy w superlatywach o uczniach tej  
szkoły, ponieważ już nieraz mieliśmy okazję podziwiać piękne 
przedstawienie w ich wykonaniu.  
 Zawsze w prezentowanych przez nich scenicznych cudeńkach 
można odnaleźć jedno, że w życiu warto być dobrym  
człowiekiem...  
 Mali aktorzy zdali egzamin na szóstkę. Podobnie jak ksiądz 
proboszcz Marek Wysiecki z okonińskiej parafii i katechetka  
Dorota Kruszczyńska. To właśnie tych dwoje ludzi tak wspaniale 
przygotowało dzieci. Ksiądz Marek kolejny raz powiedział  
po przedstawieniu: – Jestem wdzięczny rodzicom i dzieciom,  
że w Plemiętach możemy mieć własny teatr.  
  Spotkanie Wigilijne rozpoczęła dyrektorka szkoły Iwona  
Węcławska, powitała dzieci, rodziców, gości i prowadzącą  
samorząd wójt Halinę Kowalkowską. O przedstawieniu kilka zdań 
powiedział ksiądz Marek.  

 Po zakończeniu Królowej śniegu do małych aktorów  
przemówiła wójt Halina Kowalkowska, która nie szczędziła  
im słów pochwały. Podziękowała także księdzu i katechetce.  
A w związku ze świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku  
złożyła wszystkim najlepsze życzenia, także dla ich rodzin  
i przyjaciół.  
 Panie wójt i dyrektorka szkoły otrzymały od księdza po  
egzemplarzu Królowej śniegu. 
 Na ręce dyrektorki I. Węcławskiej przewodniczący Rady  
Gminy Piotr Szynkowski przekazał od sołectwa w Okoninie  
książki i słodycze dla dzieci.  
 Spotkanie Wigilijne to także przełamanie się opłatkiem  
i życzenia. Później mieszkańcy Plemiąt i goście zasiedli do stołu. 
Rodzice i Panie z lokalnego Stowarzyszenia Pod Gródkiem  
(prezes Mariola Lewandowska również podziękowała dzieciom  
za piękne przedstawienie) serwowały znakomite potrawy. 
 Było wspólne śpiewanie kolęd, a później na gitarze grała je 
Oliwia Walter. 
 PS Teatrzyk finansowo wsparło Stowarzyszenie Pod Gródkiem. 
Stroje przygotowywały D. Kruszczyńska, A. Abramek  
i M. Nowaczek.                Tekst/foto: RAS 

Wigilia w wyjątkowym domu...  

15 grudnia uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Dąbrówce Królewskiej spotkali się przy wspólnym stole, aby 
podzielić się opłatkiem z okazji świąt Bożego Narodzenia. Był to 
wyjątkowy czas, pełny ciepłych słów, przyjacielskich uścisków  
i życzeń płynących prosto z serca. 

Po słowach powitania kierownik Justyny Mądzielewskiej, głos 
zabrali goście: Jarosław Poznański, sekretarz gminy Gruta oraz 
Piotr Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy. Panowie  
przekazali podopiecznym ośrodka prezenty – słodycze i gry  
planszowe.   

Na uroczystości obecni byli m.in. ks. Kazimierz Wiśniewski, 
proboszcz parafii w Dąbrówce Królewskiej, Krzysztof Ficek,  
dyrektor ZS w Grucie i Monika Wróbel, kierownik GOPS. 

W podziękowaniu za życzenia uczestnicy zaprezentowali  
program artystyczny, śpiewali kolędy, recytowali wiersze  
o tematyce bożonarodzeniowej. Następnie dzielili się opłatkiem  
z gośćmi i pracownikami ŚDS. 

Nasza Wigilia była wyjątkowym dniem, w którym osoby  
starsze, chore i samotne były jedną rodziną pełną serdeczności  
i empatii.           Tekst: P. Kalicki. Fot. D. Berent i P. Kalicki. 

Opłatek w parafii gruckiej 

 Mszą świętą odprawioną przez księdza kanonika Henryka  
Szczodrowskiego rozpoczęło się Wigilijne Spotkanie zorganizowana 
przez Caritas gruckiej parafii. Msza celebrowana była w intencji 
osób chorych i seniorów.  

Uroczystość w przykościelnej salce przygotowała  
przewodnicząca Caritas Ludwika Dulkowska. Wśród gości była 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Schmidt oraz  
przedstawiciele Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej. 
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Po mszy podzielono się opłatkiem, chwilę później śpiewano 
kolędy. Były życzenia, a już przy kawie i cieście wspomnienia świąt 
sprzed lat…                (r) 

Opłatek w WTZ 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie 21 grudnia odbyła 
się Wigilia uczestników, ich rodziców, pracowników,  
przedstawicieli Stowarzyszenia Uśmiech, w ramach którego działa 
ta bardzo potrzebna w gminie placówka. Nie zabrakło gości, wśród 
których byli między innymi: przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Klonowski, wicestarosta Marek Szczepanowski,  
Jarosław Poznański – sekretarz naszej gminy, Piotr Szynkowski  
– przewodniczący Rady Gminy, ksiądz Kamil Pańkowiec oraz  
dyrektorzy i kierownicy lokalnych instytucji.  

Zanim przystąpiono do dzielenia się opłatkiem, było bardzo 
dużo życzeń, począwszy od kierownik WTZ Sylwii Jaszewskiej  
po Jarosława Poznańskiego, który złożył je w imieniu wójt Haliny 
Kowalkowskiej. Sekretarz i przewodniczący RG przekazali na ręce 
kierownik upominki dla uczestników Warsztatów.  

Po podzieleniu się opłatkiem i wspólnym zaśpiewaniu kolędy, 
wszyscy zasiedli do stołu. Potrawy przygotowali uczestnicy  
i pracownicy WTZ.              (r)             

Kolędy, wiersze i życzenia 

Bardzo ciekawy był świąteczny występ dzieci z oddziałów od 
zerowego do klasy trzeciej podstawówki w Grucie. To była  
pierwsza taka uroczystość w nowej świetlicy. Nauczycielce  
Gabrieli Wojtaś, która artystycznie wszystko przygotowała  
z dziećmi, z pomocą przyszły kierownik GOPS Monika Wróbel  
i sołtys Gruty Ewa Schmidt. To dzięki tym paniom uczniowie 
otrzymali słodycze. Na występie obecny był Krzysztof Ficek,  
dyrektor Zespołu Szkół.  

Uczniowie spisali się znakomicie. Z przyjemnością słuchało się 
kolęd, a także wierszyków, oczywiście związanych z Bożym  
Narodzeniem. Były też życzenia noworoczne dla gości  
i mieszkańców naszej gminy.   

Już po części oficjalnej dzielono się opłatkiem i składano sobie 
nawzajem życzenia. Później uczniowie zajadali się słodyczami  
i bawili się.                (tng)   

Koncert Świąteczny w GCK 

 Niedziela 18 grudnia godzina 17.30., w Gminnym Centrum 

Kultury zaczyna brakować krzeseł, a jest ich ponad pięćdziesiąt.  
O tej godzinie rozpoczynał się Koncert Świąteczny Tylko jedna jest 
taka noc w wykonaniu zespołu PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa  
Janikowskiego. Obok niego, przy mikrofonach, zobaczyliśmy  
Agatę i Szymona Gajewskich oraz Agatę Misiak. Zanim jednak 
zabrzmiała pierwsza kolęda, dyrektor Hanna Szumotalska powitała 
zespół i gości.   
 – Jestem przekonana, że kolędy i pastorałki w wykonaniu  
zespołu PÓŁnaPÓŁ na pewno się państwu spodobają.  
A korzystając z okazji dodam, że akurat dziś, dzięki  
21. Środowiskowej Drużynie Harcerskiej Źrenice z Mełna, do 
Gminnego Centrum Kultury dotarło Betlejemskie Światełko  
Pokoju. Każdy z państwa może zapalić swoją świeczkę od naszej  
i zabrać światełko do domu – powiedziała dyrektor.  
 Koncert trwał godzinę, zróżnicowane melodyjnie i wokalnie 
kolędy i pastorałki przypadły publiczności do gustu.  
 Występ zakończył się około godz. 19. Dyrektor podziękowała 
wykonawcom i słuchaczom, złożyła wszystkim życzenia  
świąteczne i noworoczne.     
 Gdy ostatni gość opuścił GCK, nastał czas Wigilii  
pracowników i instruktorów tej instytucji.      Tekst/foto: RAS         

WOŚP – UZBIERALIŚMY PONAD 15 TYSIĘCY! 

15 stycznia 2017 r. w gminie Gruta w jubileuszową 25. 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uzbieraliśmy 15 tysięcy 
77 złotych 58 groszy! „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom” – taki był cel WOŚP.  

Grać zaczęliśmy o godz. 15., skończyliśmy około  
22. Miejscem zabawy i licytacji była remiza OSP w Grucie.  
Prowadzenie Hanna Szumotalska, szef sztabu Orkiestry.  
Do współpracy zgłosiły się wszystkie szkoły z gminy, strażacy, 
stowarzyszenia i harcerze. W tym roku pieniądze do puszek  
zbierało 30 wolontariuszy. Organizatorzy przygotowali szereg 
atrakcji: występy zespołów, tańce animacyjne, gry, przejażdżkę 
samochodem strażackim, pokaz pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, a wszystko zwieńczyło Światełko do nieba, czyli pokaz  
sztucznych ogni.   

Panie od finansów od początku pracowały na pełnych obrotach. 
Jak się ostatecznie okazało wolontariusze uzbierali do puszek 
8.546.58 złotych! Ze szkół, stowarzyszeń i kącika fryzjerskiego 
wpłynęło 4.707.79 złotych, natomiast z licytacji 1.821.01 złotych. 

Artystycznie zaczęło się od zespołu Złoty Wiek. Następnie  
z gitarzystami Łukaszem Kowalskim i Maciejem Ciepcielińskim 
wystąpili Wiktoria Stefańska i Łukasz Szalkowski. Łukasz zagrał 
też ze swoimi uczniami z Kółka Gitarowego działającego w GCK. 
Następnie zespół Papugi z Plemiąt zaprezentował dziecięcą rewię 
mody, a także śpiewał i tańczył. Tańce animacyjne poprowadziła 
drużynowa 21 ŚDH Źrenice Natalia Szumotalska. W sukurs  
przyszły jej koleżanki-harcerki. Był kącik biblioteczny  
z organizowany przez pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Śpiewały uczennice ze szkoły w Słupie, również tańczyły.  
Wokalnie popisały się też dziewczyny z Zespołu Szkół w Grucie. 
Nie mogło zabraknąć występów zespołów PÓŁnaPÓŁ, TiM  
i Doris Band. Z Dorotą Berent zaśpiewała Klaudia Dziubkowska, 
Aleksandra Kanios i Karol Aleksandrowicz. 

W przerwach występów artystycznych i różnych zabaw trwała 
licytacja przekazanych Orkiestrze souvenirów, wśród których były 
między innymi piękny obraz i ogromne, zdobione wazony od  
Doroty Kruszczyńskiej. Tradycyjnie polfinka ufundowali  
policjanci z naszego posterunku, a druhowie-strażacy z Gruty  
przekazali dwie maskotki strażaka. Sponsorką kosmetycznych 
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niespodzianek dla pań i panów Firmy Avon była jej liderka Natalia 
Szumotalska. Natomiast trzy torty sponsorowały: Irena Bachanek 
i Jadwiga Kulwicka, Agnieszka Wesołowska i Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Boguszewa”. Z kolei panie ze stowarzyszeń w Mełnie, 
Nicwałdzie, Boguszewie, Słupie i Plemiętach przygotowały ciasta  
i dania na gorąco. 

W finale imprezy H. Szumotalska podziękowała wszystkim 
za wykonaną pracę i zaangażowanie. Szczególne słowa uznania 
skierowała pod adresem wolontariuszy i członków sztabu.  

Jubileuszowa WOŚP w Grucie udała się znakomicie.  
Satysfakcję powinniśmy mieć wszyscy, bo wspólnie wnieśliśmy 
spory wkład finansowy do szlachetnej ogólnopolskiej imprezy,  
a przy okazji była to świetna zabawa.                (r)   

Czytelnicy w Środowiskowym Domu Samopomocy 

 Współczesna biblioteka to już nie tylko budynek, to instytucja, 
która czynnie uczestniczy w życiu ludzi. Gmina Biblioteka  
Publiczna w Grucie w ciągu roku raz w miesiącu gości 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. 
 Obecnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami zawodowymi, 
Anna Fabrykiewicz i Celestyna Cichocka prowadzą mobilną  
bibliotekę w ŚDS. Czytelnicy z tego Domu również chętnie  
korzystają z możliwości telefonicznego zamawiania książek, które 
dostarczamy do wyznaczonego przez nich miejsca. 
 Z przyjemnością 18 stycznia przedstawiłam informacje  
przygotowane przez Annę Fabrykiewicz, prowadzącą statystykę 
czytelników ŚDS. Dziesięciu aktywnych czytelników przeczytało 
240 książek! Najwięcej pani Teresa Supińska, którą nagrodziłyśmy 
książką o Helenie Rubinstein.     Tekst CC. Zdjęcie Agniesz-

Ważna informacja z bibliotek! 
Od dnia 1 lutego 2017 r. zmieniają się godziny pracy bibliotek 

w Boguszewie, Grucie, Nicwałdzie i Okoninie.  
Biblioteka w Grucie będzie czynna od poniedziałku do piątku 

od godziny 8:00. 
Informacje o aktualnych godzinach pracy tych placówek  

zamieszczone są na stronach internetowych: gruta.pl, 
biblioteka.gruta.pl        CC 

CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ. 
 25 października 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji zainaugurował akcję społeczną Czad i Ogień. 
Obudź czujność. Kampania ta wpisuje się w ustawowe zadania  
realizowane przez Państwową Straż Pożarną.  
 Uznano, że konieczne jest rozszerzenie prowadzonej od 2011 
r. akcji Nie dla czadu.  
 Badania wskazują na dość niski poziom wiedzy społeczeństwa 
na temat tego typu zagrożeń. Co czwarty Polak jest przekonany, 
że czad można rozpoznać po zapachu.  Z kolei 75% badanych  
w swoim gospodarstwie domowym nie posiada ani czujnika tlen-
ku węgla ani czujki dymu. 
 W związku z powyższym komendant miejski PSP  
w Grudziądzu zwraca się do dyrektorów szkół na terenie gminy 
Gruta o upowszechnienie wiedzy w tym temacie, w ramach  
dodatkowych zajęć.   
 Materiały informacyjne i dydaktyczne dostępne są na stronie 
internetowej Komendy Głównej PSP http://www.straz.gov.pl/
porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu, 
 W razie ewentualnych pytań, należy się zwrócić do  
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu  
(tel. 056/4506633).         
                   (tng) 

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY  
W MEŁNIE CUKROWNI 

 Informujemy, że od 31 stycznia 2017 r. w każdy wtorek  
w godz. 16-19 czynna będzie świetlica wiejska w Mełnie  
Cukrowni. Zapraszamy na zajęcia sportowo-ruchowo-plastyczne 
dzieci w wieku 5-16 lat. Opiekunem będzie instruktor GCK. 
(Wymagane jest obuwie sportowe.)        Dyr. GCK H. Szumotalska 

INFORMACJA W SPRAWIE WYWÓZU ODPADÓW 
W związku z otrzymaną informacją od pana Mateusza  

Wiśniewskiego – właściciela firmy SANI-BUD SP. Z O.O. Nowe 
Miasto Lubawskie o nagłej sytuacji losowej (spalenia samochodu 
specjalnego – śmieciarki), uprzejmie informujemy, iż odbiory  
odpadów komunalnych w tygodniu od 9.01.2017 do 13.01.2017 
zostają przełożone i połączone z odbiorem odpadów plastik  
w tygodniu od 16.01.2017 do 20.01.2017. 
 Wszystkie odpady komunalne nagromadzone przy pojemni-
kach zostaną odebrane w wyżej wymienionym terminie. 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 

SZANSA DLA ŚPIEWAJĄCYCH 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie ogłasza nabór 

do grupy wokalnej (dziewczęta i chłopcy w wieku 12-16 lat). 
Instruktorem będzie Dorota Berent. 
Chętni powinni się skontaktować do 10 lutego z dyrektor Hanną 

Szumotalską w GCK lub telefonicznie: 530443373. 

DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA 

 19 stycznia w żłobku obchodziliśmy Dzień Kubusia Puchatka,  
który kalendarzowo przypada dzień wcześniej. Urocze przygody 
wiecznie głodnego i poszukującego miodu Kubusia, Kłapouchego, 
który nieustannie gubi swój ogon, nieśmiałego Prosiaczka  
o wielkim sercu, rozbrykanego Tygryska, czy praktycznego  
Królika, zagościły u nas. Malowaliśmy Kubusia, słuchaliśmy bajki, 
smakowaliśmy miodek, a – co najważniejsze – przytulaliśmy  
naszych małych pluszowych przyjaciół. To był dzień pełen wrażeń! 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego 
dziecka, a ich święto to dzień, w którym obdarzani są szczególnymi 
dowodami miłości. 
 W środowe przedpołudnie 18 stycznia naszych maluchów  
odwiedzili DZIADKOWIE. Dzieci próbowały zaprezentować  
swoje umiejętności, jednak przy tak licznej publiczności,  
nie było to łatwe, ale się udało. Dziadkowie nie kryli wzruszenia. 
Nie zabrakło drobnych upominków oraz uścisków i całusków.  
 Wszyscy wspólnie świętowaliśmy ten szczególny dzień  
w naszym żłobku.  Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Dziadkom 
za pomoc i zaangażowanie.                (Info. ze żłobka M. Kaszuba.) 
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