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Nr  9                                                                       Wydanie wrzesień 2018 

 Uchwały Rady Gminy podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 13 września 2018 r.: 

 

1) Nr XXXIII/244/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2018. 

2) Nr XXXIII/245/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030. 

3) Nr XXXIII/246/18 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023. 

4) Nr XXXIII/247/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Mełno. 

Tekst: MW 

 Gazyfikacja gminy Gruta 

 

 Jak już wcześniej Państwa informowałam na terenie naszej gminy rozpoczął się proces gazyfikacji. Budowa sieci  

gazowej w pierwszej kolejności obejmie miejscowość Pokrzywno z uwagi na istniejącą już infrastrukturę gazową w sąsiedniej 

gminie. W październiku 2017 roku na nasze zaproszenie przedstawiciele Oddziału Gazowni w Grudziądzu i w Bydgoszczy 

uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Pokrzywna. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zobowiązane 

były do złożenia odpowiednich wniosków, które stanowiły podstawę do wykonania niezbędnych ustaleń i analiz efektywności 

dla tego przedsięwzięcia. W kwietniu br. uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Oddziału Gazowni w Bydgoszczy, 

podczas którego potwierdzono rozpoczęcie procesu gazyfikacji na terenie gminy Gruta.  

Aktualnie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, zajmujący się gazem w naszej gminie, wyłonił w drodze przetargu  

Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej sporządzeniu przystąpi do wykonania zadania.  

Wspólnie z Państwem będziemy oczekiwać na wybudowanie pierwszego odcinka sieci gazowej w naszej gminie i na bieżąco 

będziemy przekazywać najnowsze informacje. 

 Dotacja na termomodernizacje 

 

 12 września br. wójt gminy Halina Kowalkowska podpisała w Urzędzie  

Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie zadania „Kompleksowa  

modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”. Całkowita  

wartość projektu wynosi 895 757,14 zł, a udzielone dofinansowanie  

do wydatków kwalifikowanych projektu to kwota 541 842,62 zł.  W ramach  

zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej  

w Plemiętach, biblioteki w Grucie oraz urzędu gminy. Okres realizacji projektu  

zakończy się w październiku 2019 r.                         Tekst: BB/foto: Urząd Marszałkowski Woj. Kuj- Pom. 

 Gmina Gruta wyróżniona! 

 

 Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska odebrała z rąk marszałka  

województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnienie jako laureat plebiscytu 

„Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. 

  Celem projektu jest upowszechnianie i stymulowanie działań na rzecz  

ekonomii społecznej oraz rozwijanie zakresu i wymiaru współpracy  

samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej. 

Oznacza to, że gmina Gruta, jako samorząd, stwarza przyjazne warunki  

dla funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.  

          

            Tekst: OK./foto: Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna 

Wójt Gminy Gruta    

Halina Kowalkowska 
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Świetlice wiejskie pięknieją! 

 

Pierwsza z remontowanych świetlic wiejskich jest przygotowywana właśnie  

do oddania do użytku. W świetlicy wiejskiej w Plemiętach zakończyły się właśnie 

prace remontowe. Inwestycja była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania  

z Regionalnego Programu Operacyjnego  na termomodernizację.  

 Z kolei do połowy listopada potrwają remonty w sześciu innych świetlicach 

wiejskich z terenu gminy Gruta, na które pozyskano dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród prac remontowych zaplanowano m.in.:  przebudowę instalacji  

grzewczej w świetlicy w Annowie, wydzielona zostanie dodatkowa łazienka, wymienione zostaną okna i drzwi, wyremontowana 

zostanie również kuchnia. W Słupie przebudowana zostanie łazienka męska oraz wykonamy pochylnię dla osób  

niepełnosprawnych. W Wiktorowie z kolei za pomocą ścianki działowej wydzielona zostanie kotłownia, położona zostanie  

blachodachówka oraz wnętrze budynku zostanie odmalowane. W Boguszewie zostanie położona nowa instalacja grzewcza, 

przebudowane zostanie pomieszczenie piwniczne na potrzeby kotłowni. Powstanie również nowy komin, natomiast ściany 

 zewnętrzne zostaną ocieplone. W Orlu także nastąpi przebudowa instalacji grzewczej. Dodatkowo wydzielony zostanie aneks 

kuchenny oraz wymienimy stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. W świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie przebudowana zostanie 

konstrukcja dachowa, a następnie dach zostanie ocieplony.    

 Dzięki powyższym inwestycjom świetlice wiejskie zostaną dostosowane do aktualnych potrzeb mieszkańców gminy  

Gruta. 

   Inwestycje gminne 

 

   Dnia 26 września nastąpił odbiór drogi gminnej nr 041443C w Plemiętach.  

Przypominamy, że na odcinku około 1 km drogi wykonano podwójne powierzchniowe  

utwardzenie. W tym roku wykonana zostanie również nakładka na drodze nr 041406C 

 Gruta-Orle – wyłoniony został już wykonawca, wkrótce rozpoczną się prace.  

Za utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy! 

 W tym roku wykonany zostanie również pierwszy fragment ścieżki w parku w Grucie. 

270 m odcinek ścieżki o szerokości 2 m będzie biegł od strony budynku SP w Grucie  

do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.  Jest to kolejny etap programu rewitalizacji parku dworskiego. Ścieżka zostanie  

wykonana z nawierzchni mineralnej. 

 W zakresie inwestycji wodociągowych nastąpi wykonanie przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych  

w Mełnie. Został wyłoniony już wykonawca. Realizacja zadania jest przewidziana w październiku. Tekst: OK/foto: MM 

Tekst: OK./foto: MM 

Z ksiąg USC  

W sierpniu 2018 r. w naszej gminie urodziło się 5 dzieci.  

   6 par zawarło związek małżeński. 

      Kolejne dofinansowanie dla OSP 

 W maju br. Minister Sprawiedliwości ogłosił nabór wniosków na dotacje 

z  Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników z obszaru  

województwa kujawsko-pomorskiego. 

 Gmina Gruta, po zebraniu zapotrzebowania od  Ochotniczych Straży  

Pożarnych ze swojego terenu, złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości 

na udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa. 

 We własnym zakresie pozyskano z gminy 1% procent wartości dotacji, czyli 

około 340 złotych (taki był warunek Dysponenta Funduszu). Gmina otrzymała  

dotację w wysokości 34.000,00 zł na zakupienie sprzętu dla OSP, zatem łączna 

kwota wydana na zakup sprzętu wyniosła 34.340,00 zł. (99% wyasygnował  

Minister Sprawiedliwości). 

 Sprzęt, jaki zakupiono to: torba ratownicza PSP R1 wraz z wyposażeniem, rozpieracz kolumnowy WEBER, zestaw 

 podpór do stabilizacji pojazdów, 9 latarek kątowych, przenośny zestaw oświetleniowy, zabezpieczenie Air Bag na kierownicę 

i piła ręczna do cięcia szkła klejonego. Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek odbyło się w Urzędzie Gminy 

w poniedziałek, 3 września. Z rąk Wójta  Gminy Gruta otrzymały go jednostki OSP: Gruta, Plemięta i Boguszewo. 

Tekst/foto: RAS 
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       Wielkie święto szkoły w Grucie 

 

                Szkoła to miejsce, w którym nie tylko zdobywamy wiedzę,  

ale przede wszystkim uczymy się życia. To miejsce, w którym zostawiamy część siebie 

i które zabieramy ze sobą w dalszą podróż. Jej mury oddychają emocjami tych, którzy ją 

tworzyli, i tych, którzy kształtują ją dzisiaj – nauczycieli i innych pracowników, 

uczniów i ich rodziców oraz wszystkich mieszkańców, którym jej dobro leży na sercu. 

  Takim właśnie miejscem jest nasza szkoła – Szkoła Podstawowa  

im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie. I chociaż początki gruckiej oświaty sięgają XVII wieku, to historia szkoły  

w budynku, w którym dziś funkcjonuje, ma swój początek w 1968 roku.  

 21 września 2018 roku uroczyście obchodziliśmy pięćdziesięciolecie naszej szkoły. Jubileusz został niezwykle starannie 

przygotowany przez całą społeczność naszej placówki przy ogromnym wsparciu władz gminy Gruta oraz środowiska lokalnego. 

Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy, których losy splotły się z historią gruckiej szkoły. 

 Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. WNMP, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. 

Uczestniczyła w niej cała społeczność naszej placówki. Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobie  

patrona kpt. Floriana Laskowskiego. Uczciwszy tym symbolicznym gestem Jego cześć, wszyscy przeszli do szkoły,  

w której kontynuowano uroczystość. 

Uczestnicy zostali zaproszeni do pięknie udekorowanej hali sportowej, gdzie przywitała ich recytacją napisanego  

przez siebie wiersza pt. „Okrągłe urodziny” jedna z naszych najlepszych uczennic Paulina Gogolin. Uroczystość poprowadziła 

przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Adrianna Brzyska. Poproszony o zabranie głosu dyrektor szkoły Krzysztof Ficek 

serdecznie przywitał wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na tę uroczystość. Wśród tych, którzy zaszczycili nas swoją  

obecnością, byli: przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Kujawsko-Pomorski  

Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, Starszy Wizytator Irena Zielińska, Wicestarosta Grudziądzki  

Marek Szczepanowski, Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska, przedstawiciele Urzędu Gminy Gruta, radni oraz sołtysi wsi 

gminy Gruta, księża parafii w Grucie oraz parafii ościennych, Rada Rodziców z przewodniczącą panią Joanną Worytko,  

dyrektorzy szkół podstawowych gminy Gruta i Szkoły Podstawowej ze Świecia nad Osą, sponsorzy nowego sztandaru  

oraz przedstawiciele instytucji lokalnych, a także byli dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, pracowni niepedagogiczni  

oraz wszyscy obecni pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice. 

Następnie K. Ficek wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił ponadczasowość kluczowej  

dla rozwoju wychowanków relacji mistrza z uczniem na tle zmieniających się czasów i dynamicznego  

rozwoju techniki. Złożył także wszystkim podziękowania za ofiarną pomoc i życzył przyszłości pełnej 

satysfakcji i radości. 

Jako następna przemawiała Wójt Gminy Gruta, która podkreśliła rolę, jaką pełni szkoła w naszej małej 

ojczyźnie oraz powiedziała o wpływie, jaki ma na swoich wychowanków. Przekazała także społeczności 

szkolnej hojny dar – instrument klawiszowy (keyboard). 

Kolejnym punktem akademii było wbicie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych.  

Do tego ceremoniału zaprosił wicedyrektor szkoły pan Roman Zadykowicz tych, dzięki którym możemy 

się cieszyć nowym sztandarem.  

Podziękowania zostały uświetnione występem recytatorskim ucznia Bartosza Jabłońskiego. Następnie 

 K. Ficek poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków szkoły.  

Po wyprowadzeniu sztandaru wystąpił nauczyciel historii pan Tomasz Piwowarski, będący jednocześnie pasjonatem lokalnych 

dziejów i autorem publikacji związanych z historią gminy Gruta. W swoim wystąpieniu przedstawił zarys losów Szkoły  

Podstawowej w Grucie i poinformował o właśnie wydanej broszurze rocznicowej. 

Następnie nadszedł czas na występy uczniów. Najpierw zaprezentowały się uzdolnione 

wokalnie uczennice: Paulina Jaranowska i Kaja Bonas. Zebrani mogli też podziwiać żywiołowy 

taniec z pomponami dziewcząt klas piątych, przygotowany przez panią Joannę Sokołowką.  

Kolejnym punktem była prezentacja osiągnięć sportowych uczniów, a trzeba podkreślić, że zarówno 

w przeszłości, jak i teraz, są one imponujące. Z dumą zaprezentowaliśmy tych, którzy dziś  

rozsławiają nie tylko imię naszej szkoły, ale także naszej małej ojczyzny – gminy Gruty, na arenie 

krajowej i międzynarodowej. Są to uprawiające kolarstwo Maja Tracka i Kaja Bonas oraz trenujący  

podnoszenie ciężarów Miłosz Średziński i Igor Osuch. Prezentacje uczniowskiej zakończył występ 

grupy tanecznej, który został przygotowany pod okiem pani Marzeny Samborskiej. O oprawę  

muzyczną całej uroczystości, którą uświetnił swoimi występami wokalnymi, zadbał nauczyciel  

muzyki pan Karol Kosik. Tekst/foto: J. Śródka, E. Czubaszek 
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   V Bieg pod Górę za nami! 

 

  15 września amatorzy biegów postanowili po raz kolejny 

zmierzyć się ze słynną górą w Dąbrówce Królewskiej  

w V już edycji Biegu pod Górę. W  roku 100. rocznicy  

odzyskania przez Polskę niepodległości wyjątkowo impreza odbyła się pod 

 hasłem „Bieg za Niepodległą”! Kameralny bieg odbył się w słonecznej aurze, 

wszyscy zawodnicy zdołali ukończyć trasę, choć nie było to łatwe.  

10 kilometrowa trasa biegu to wzniesienia co czyni nasz bieg przełajowym,  

o wiele trudniejszym niż  bieg po asfalcie. Stąd też różnice w czasach –  

zwycięzcy biegu panu Mateuszowi Guzmannowi z Grudziądza pokonanie trasy  

zajęło niespełna 41 minut. Drugi na mecie był Maciej Górny  

z Grupy, trzeci zaś Jarosław Laskowski z klubu „Kurzętnik Biega”. Z kolei  

najszybsza kobieta biorąca udział w biegu, Teresa Kamińska, przekroczyła metę 

w 51 minucie. Drugie miejsce zajęła Izabela Pytyńska z Grudziądza,  

natomiast trzecie Karolina Świątek z Mełna. 

Wójt Gminy Gruta witała wszystkich biegaczy na mecie pamiątkowymi  

medalami, a następnie wręczyła zwycięzcom nagrody pieniężne oraz rzeczowe. 

Miłym akcentem na zakończenie imprezy było rozdanie sadzonek drzew, których 

sponsorem było Nadleśnictwo Jamy. W ten sposób 

100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

uczestnicy Biegu pod Górę zasadzą własne drzewka dla „Niepodległej”.   

 Dodatkowo podczas imprezy przygotowano dla wszystkich wiele  

atrakcji – dla dzieci zorganizowano minibieg z medalami i nagrodami.  

Również LGD Vistulla Terra Culmensis zapraszała wszystkich chętnych  

do wspólnych konkursów i skosztowania tradycyjnych smakołyków. Zaprosiliśmy również  

wszystkich uczestników imprezy na tradycyjny żurek, bigos oraz pyszne domowe ciasta. Składamy 

serdeczne podziękowania na ręce pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce 

Królewskiej  oraz pań kucharek ze SP w Grucie.  

Wójt Gminy Gruta serdecznie zaprasza wszystkich biegaczy do Dąbrówki Królewskiej  

na VI edycję Biegu pod Górę! 

 „Erasmus+” - witamy w Polsce! 

 Po niezapomnianych wizytach w Turcji i Grecji czas na rewanż Szkoły  

Podstawowej w Grucie. W ostatnim tygodniu września gościliśmy 11 nauczycieli 

 i 17 uczniów z 4 krajów partnerskich: Grecji, Turcji, Hiszpanii i Portugalii. Dzieci były 

zakwaterowane w domach naszych uczniów, co sprzyjało ich integracji i bliższemu  

poznaniu polskiej kultury. Jednocześnie był to dla nich sprawdzian umiejętności   

komunikowania się w języku angielskim. 

 Jedną z zaplanowanych przez nas atrakcji był pokaz mody prezentujący ubrania 

wykonane z surowców wtórnych. Efektowne i zabawne kreacje z papieru, plastiku, płyt 

CD czy nakrętek w symboliczny sposób nawiązują do idei recyklingu i mają zachęcać odbiorców do ponownego wykorzystania 

niepotrzebnych rzeczy i surowców. Wraz z gośćmi odwiedziliśmy rezerwat przyrody Dolina Osy, elektrownię wodną  

w Słupskim Młynie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie. Wybraliśmy się też do Torunia, Gdańska  

 i parku linowego w Rulewie. Ostatniego dnia wizyty wspólnie stworzyliśmy alejkę drzewną, która będzie przez kolejne lata 

pamiątką naszej międzynarodowej inicjatywy ekologicznej.                 Tekst: Iwona Murak/foto: zbiory  Urzędu Gminy Gruta 

Tekst/foto: OK 

 Sportowe zmagania uczestników WTZ 

Uczestnicy WTZ w Grucie kolejny raz brali udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Małym Rudniku. Ciekawa, pełna emocji impreza sportowa zorganizowana została przez naszych przyjaciół  

z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu. 

Nasi podopieczni zmagali się 5 września w wielu konkurencjach, we wszystkie włożyli maksimum wysiłku 

 i umiejętności. Jednak w tym roku zabrakło im trochę szczęścia, by wygrać. Ale nikogo to nie smuciło, gdyż najważniejsza była  

wspaniała atmosfera zawodów i koleżeńska zabawa. Tekst: WKW 
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     Europejskie Dni Dziedzictwa w Grucie 

      Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to wielkie święto zabytków i tradycji regionu.  

W tym roku w Polsce świętujemy 26. edycję tego największego i najważniejszego społecznego projektu  

o ogólnoeuropejskim zasięgu. Gmina Gruta włączyła się w to działanie i w sobotę 15 września po raz szósty 

z rzędu organizowaliśmy u nas Dni naszego Dziedzictwa.  

 Tradycją są już stałe elementy, jak poranne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gruta oraz popołudniowa msza 

w Kościele Parafialnym w Grucie, odprawiana w języku łacińskim. W tym roku mszę odprawił ks. kanonik  

Henryk Szczodrowski. Muzyczną oprawę mszy uświetnił po raz kolejny wspaniały  Chór Kolegiata z Grudziądza pod dyrekcją 

Marka Mateckiego. Następnym miejscem spotkania była plaża nad jeziorem Dużym w Grucie, gdzie najpierw Chór Kolegiata 

dał piękny koncert pieśni patriotycznych, potem nastąpiło wręczenie nagród w zawodach wędkarskich. Puchar przechodni  

otrzymał w tym roku Karol Kędzior. II miejsce zajął Tomasz Kędzior, a III Jarosław Kędzior. 

 Nad jeziorem miał także swój finał pierwszy konkurs fotograficzny „Gmina Gruta w 1918 i 100 lat później”. Wpłynęło 

kilkanaście przepięknych fotografii, ukazujących naszą gminę w różnych ujęciach: przyrodniczych, krajobrazowych,  

architektonicznych.  Laureatami zostali wg kolejności miejsc: Piotr Wiśniewski, Henryk Wiącek oraz Renata Zgardowska.  

Przyznane zostały także dwa wyróżnienia: dla Doroty Glinowieckiej oraz Urszuli Przesmyckiej. 

Swoje stoiska miało także Nadleśnictwo Jamy oraz Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych – można tam było  

oglądać, zasięgać wiedzy lub wziąć udział w różnych zabawach. Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego  

przygotowała ekspozycję zdjęć, materiałów dydaktycznych i informacyjnych o gminie Gruta oraz przygotowała blok  

literacko – sportowo – rekreacyjny w którym wzięli udział niemal wszyscy uczestnicy spotkania nad jeziorem. Był to czas  

wspaniałej zabawy, mnóstwa uśmiechu i licznych nagród. Nie można też nie wspomnieć o słodkim poczęstunku i pysznej zupie 

rybnej serwowanej przez Sołectwo Gruta. 

Dziękujemy absolutnie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tego pięknego wydarzenia.  

Tegoroczne Dni Dziedzictwa odeszły już do historii, ale zapewniamy - za rok się znów spotkamy!                           

                                Tekst: A. Fabrykiewicz/foto: OK/CC 

 

 Sprzątanie świata  

 W związku z międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września odbyły się akcje 

sprzątania świata przy udziale szkół, przedszkola i żłobka  

z terenu naszej gminy. Jak co roku, Wójt Gminy Gruta  

Halina Kowalkowska objęła patronatem tę ekologiczną 

 inicjatywę.  Tegoroczna edycja jest jubileuszowa, ponieważ  

w Polsce od ćwierć wieku sprzątamy w ogólnoświatowej  

kampanii. Międzynarodowa akcja polega na zbiorowym  

sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi 

do ich składowania.  

 W tym roku nacisk zwrócony był na segregację 

 i podniesienie świadomości selektywnej zbiorki odpadów.  

Celem kampanii jest wzrost świadomości społeczeństwa. 

Tekst: MW/foto: zbiory  Przedszkola w Mełnie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Weekend
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzesie%C5%84
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     Narodowe czytanie  

   Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku  

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  a lekturą Narodowego Czytania  jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.  

 W piątek, 7 września, do ogólnopolskiej akcji dołączyły Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Kulerskiego i Biblioteka 

Szkolna w Grucie. Przygotowano ciekawy program: początek to piosenka patriotyczna, następnie powitanie uczestników  

czytania i uczniów przez dyrektora szkoły Krzysztofa Ficka. Dalej bibliotekarki-organizatorki przekazały szerszą informację 

o historii Narodowego Czytania oraz przybliżyły postać Stefana Żeromskiego, powiedziały też o genezie i treści Przedwiośnia. 

Po kolejnej piosence, jako pierwsza, czytanie rozpoczęła wójt Halina Kowalkowska, następnie mogliśmy posłuchać  

Hanny Szumotalskiej (GCK), Krzysztofa Ficka, uczennicy Pauliny Gogolin, a fragment dialogu z powieści zaprezentowali  

Sylwia Jaszewska (WTZ) i Piotr Kalicki (ŚDS). Po lekturze czytający i uczniowie klasy VIII b wysłuchali kolejnej piosenki 

w duchu patriotycznym. 

 Wszyscy pięknie czytali. Już po lekturze H. Kowalkowska zachęciła wszystkich do czytania książek, które –  

jak podkreśliła – są wiernym przyjacielem człowieka, są z nim na dobre i złe. W epilogu tej ciekawej „lekcji” bibliotekarki  

Anna Fabrykiewicz i Katarzyna Rafalska stawiały chętnym (w książce lub zeszycie) okazjonalną pieczątkę NARODOWEGO 

CZYTANIA przesłaną od Prezydenta. Tym sposobem społeczność naszej gminy kolejny raz dodała swoją literacką cegiełkę 

do ogólnonarodowej akcji.                        

Różne światy Raginiaka 

– Bardzo się cieszę, że mogę kolejny już raz uczestniczyć w promocji książki Stanisława Raginiaka. Zaczęło się od Tęczy  

nad Grutą, później były kolejne publikacje. – To były pierwsze słowa wójt Haliny Kowalkowskiej w restauracji Leśniczówka 

w Grudziądzu, gdzie 14 września czytelnicy po raz pierwszy mogli wziąć do rąk 

zbiór opowiadań Różne światy. – Pan Stanisław jest pracownikiem w Grucie, więc 

ten wieczór jest ważny także dla naszej społeczności. Gratuluję autorowi i życzę 

mu, aby jego życie literackie, osobiste i zawodowe układało się jak najlepiej.  

Z całego serca zawsze będę wspierać pańską twórczość – zakończyła  

H. Kowalkowska. 

 W promocji uczestniczyło kilka osób z gminy Gruta. Należy podkreślić,  

że fragment opowiadania Wszyscy jesteśmy Chrystusami, poświęconego Jerzemu 

Rębiszowi, zmarłemu w ubiegłym roku przyjacielowi autora, czytał  

Krzysztof Ficek, dyrektor szkoły w Grucie. I zrobił to znakomicie!  

            Tekst: RAS/foto: archiwum prywatne S. Raginiak 

     W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy  

       pokrótce przedstawić Państwu sylwetki wieloletnich sołtysów z gminy  

Gruta. Kolejnym sołtysem, którego zaprosiliśmy do rozmowy, jest Pani Ewa Schmidt,  

sołtys Gruty.  

 

Od ilu lat sprawuje Pani funkcję sołtysa w Grucie? 

Jest to moja trzecia kadencja. Wcześniej w Grucie istniało nieformalne stowarzyszenie 

Kobiet Wiejskich działające przy straży. Byłyśmy bardzo zaangażowane w życie społeczne  

i to na jednym z naszych spotkań, padła propozycja bym została sołtysem. 

Co jest według Pani najważniejsze w sprawowaniu funkcji sołtysa? 

 To kontakt z mieszkańcami. Znać ich problemy i potrzeby. A w miarę możliwości, 

 razem z Radą Sołecką, rozwiązywać i realizować je.  

Jaki był najtrudniejszy moment w pełnieniu przez Panią funkcji sołtysa? 

Najtrudniejszego  momentu będąc sołtysem nie pamiętam. Chyba, że początki objęcia tej funkcji, obawy, czy dam radę.  

A jaki był najprzyjemniejszy aspekt bycia sołtysem? 

Najprzyjemniejszym aspektem jest praca na rzecz mieszkańców  i wsi. Satysfakcja z tego co zrobiłam dla  lokalnej społeczności, 

i z tego, co zrobić jeszcze można. 

Czego życzy Pani mieszkańcom swojej wsi? 

Przede wszystkim zdrowia, bo to jest  najważniejsze. Cała reszta zależy od nas samych. Przy okazji dziękuję Radzie Sołeckiej  

i wszystkim  osobom, które wspierają moją działalność. 

                       Z sołtys rozmawiała: OK./foto: RAS  

Tekst: RAS 

http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/adaptacja-przedwiosnia/
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                     UWAGA!     

DARMOWE SZKOLENIA 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRUTA 

KOMPUTEROWE 

RODZIC W SIECI 

 MÓJ BIZNES W SIECI 

 MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI 

KULTURA W SIECI 

DZIAŁAM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

ROLNIK W SIECI 

Jeżeli masz więcej niż 25 lat i jesteś mieszkańcem gminy Gruta — te szkolenia są właśnie dla Ciebie!  

Zapraszamy  wszystkich, którzy chcą poznać możliwości, jakie czekają na nas w Internecie.  

Wybierz jeden z kilku tematów szkoleń, zapisz się i skorzystaj z bezpłatnego szkolenia! 

Nasze szkolenia odbywać się będą na terenie gminy Gruta - będziemy w szkołach, świetlicach wiejskich i instytucjach 

kultury! W trakcie szkolenia zapewniamy obiad oraz przerwy kawowe.  

Ćwiczymy na nowoczesnym sprzęcie. 

 Każde szkolenie to praktyczne wskazówki, przydatne adresy i prosta instrukcja, jak świadomie korzystać z  Internetu — krok po 

kroku! Cykl szkoleniowy trwa 12 godzin - 2 spotkania po 6 godzin lub 3 spotkania po 4 godziny! Kameralne grupy  

oraz doświadczeni trenerzy.  

Projekt szkoleniowy „Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci” realizowany przez gminę Gruta w partnerstwie  

ze stowarzyszeniem „Przyjaciele Boguszewa” trwać będzie od października 2018 do czerwca 2019 r.  

Szczegółowe terminy szkoleń udostępnimy już wkrótce na stronie www.gruta.pl oraz  www.boguszewo.pl 

Dostosujemy się do Państwa potrzeb! 

UWAGA! 

Na wszystkie szkolenia obowiązują zapisy! 

Zapisać można się osobiście w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 12,  

Mailowo na adres: redakcja@gruta.pl,  

Telefonicznie: 564683121. 

 Wiecznie młodzi i festyn Barwy Lata, Dary Jesieni 

 Seniorzy z Klubu Wiecznie młodzi byli na kolejnej wycieczce, tym razem w Przysieku, gdzie w sobotę, 8 września,  

odbywał się coroczny festyn Barwy lata, dary jesieni. Zorganizował go Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Oddział w Przysieku. Przez kilka godzin panie i panowie z gminy Gruta mogli nie tylko posłuchać występów zespołów  

ludowych, ale także obejrzeć prezentację różnych form przedsiębiorczości na wsi. Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs  

Najbardziej atrakcyjne stoisko LGD z produktami regionalnymi i rękodziełem ludowym. Była też degustacja potraw zgłoszonych 

do konkursu Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw. Przysiek to również najróżniejsze kiermasze produktów lokalnych  

i regionalnych (miód, rękodzieło, rzemiosło i sztuka użytkowa, rośliny ozdobne i inne, a także wystawa drobnego inwentarza). 

Organizatorzy zaproponowali gościom przeróżne konkursy, gry i zabawy. Wypada podkreślić, że na festynie był  

Jan Ardanowski, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 Seniorzy, przy pięknej pogodzie, mogli spokojnie 

wszystko obejrzeć, a także posłuchać piosenek.  

Wielu z nich, korzystając z okazji, zakupiło kwiaty i krzewy. 

To był bardzo ciekawie spędzony czas. Wszyscy wrócili 

zadowoleni. Pomysłodawczynią (również uczestniczką)  

wyjazdu do Przysieka była dyrektor Hanna Szumotalska.  

         Tekst/foto: RAS 
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ZAPROSZENIE 

 Akcja czytelnicza dla trzylatków - 

Mała Książka – Wielki Człowiek 

  Zapraszamy do placówek  

bibliotecznych w naszej gminie,  

tj. w Grucie, Boguszewie, Nicwałdzie 

 i Okoninie, po wyprawki czytelnicze 

dla maluszków i do wzięcia udziału  

w promocji czytelnictwa. Każdy  

trzylatek, który przyjdzie do biblioteki,  

otrzyma w prezencie wyprawkę  

czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze 

wiersze dla…” oraz Kartę Małego  

Czytelnika. Za każdą wizytę  

w bibliotece, zakończoną wypożycze-

niem minimum jednej książki  

z księgozbioru dziecięcego, Mały  

Czytelnik otrzyma naklejkę,  

a po zebraniu dziesięciu zostanie  

uhonorowany imiennym dyplomem 

potwierdzającym jego czytelnicze  

zainteresowania. W wyprawce znajdą 

coś dla siebie także rodzice. 

 Badania wykazują, że dzieci 

wychowywane pośród książek są  

bardziej pewne siebie, mają większy 

niż rówieśnicy zasób słownictwa  

i dobrze rozwiniętą wyobraźnię.  

Pożytki z czytania mają także  

konkretny wymiar materialny:  

czytające dzieci osiągają sukcesy  

i zarabiają więcej od tych, które nie 

czytają. Akcja trwa w okresie  

21 września – 31 grudnia. Zapraszamy! 

Więcej informacji oraz lista bibliotek 

biorących udział w projekcie znajduje 

się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl 

Projekt jest finansowany ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Organizator:  

Instytut Książki  

Patronat Honorowy: Rzecznik Praw 

Dziecka Marek Michalak 

 Partnerzy: Polska Sekcja IBBY,  

Fundacja Metropolia Dzieci  

Patronat Medialny: Ryms,  

CzasDzieci.pl 

      

           Tekst: A. Fabrykiewicz 

http://www.wielki-czlowiek.pl

