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ŻYCZENIA I OPŁATEK 
 

 Na spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy przybyło kilkadziesiąt zaproszonych osób.  

 Uroczystość rozpoczęła kolędą Klaudia Dziubkowska, następnie przeczytany został wiersz Kazimierza Wierzyńskiego 

„Kolęda dziecinna” .przez Stanisława Raginiaka. 

 – Szanowni Państwo, Szanowni Goście, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składam najlepsze życzenia 

zdrowych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, dziękuję za wszel-

kie dobro czynione w ciągu całego roku. Również Nowy Rok niech przyniesie Państwu jak najwięcej radości – powiedziała między 

innymi wójt Halina Kowalkowska. Oczywiście życzenia przekazała też Mieszkańcom gminy.  

 Również ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski, proboszcz parafii gruckiej, życzył wszystkim jak największych łask bo-

żych. 

 Życzenia przekazuje wójt Halina Kowalkowska              Opłatek i życzenia. Na zdjęciu zaproszeni goście   

               Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt zaproszonych osób     Kolędy śpiewała Klaudia Dziubkowska 

Wójt Gminy Gruta informuje, że od tego roku zmienia się termin składania wniosków przez producentów 

rolnych, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produk-

cji rolnej.  

Począwszy od 2012 roku terminy składania wniosków do wójta gminy o zwrot podatku akcyzowego zawarte-

go w cenie oleju napędowego są następujące: 

● od 1 lutego do 29 lutego,  

● od 1 sierpnia do 31 sierpnia.  
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 W dniu 29 grudnia odbyła się  XI Sesja Rady Gminy Gruta. W porządku obrad było m.in..:  
 

 Informacja o realizacji uchwał podjętych na X sesji Rady Gminy. 

 Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy. 

 Podjęcie uchwał: 

 dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2011 rok; 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2011-2017; 

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2012 rok; 

 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r., 

o dodatkach mieszkaniowych; 

 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-

cze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania; 

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-

manii na rok 2012; 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Nicwałdzie; 

 w sprawie zmiany uchwały X/60/11 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego i nadania statutu; 

 organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkola, dla których Gmina Gruta jest orga-

nem prowadzącym; 

 

Podjęto  uchwały: 

Uchwały w pełnej treści zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gruta pod adre-

sem : http://bip.gruta.akcessnet.net. Zapoznać się też  z nimi można w Urzędzie Gminy w biurze Rady. 

 

 Po zakończeniu 10. sesji wójt Halina 

Kowalkowska podziękowała Radzie za 

współpracę w 2011 r.  

– Przede wszystkim dziękuję radnym za rzetel-

ną i merytoryczną dyskusję na komisjach te-

matycznych. Cieszy mnie, że podczas tych 

spotkań dochodzi do gorących, ale twórczych 

rozmów – zaakcentowała wójt. – Istotą 

wszelkich polemik jest znalezienie consensu-

su, kompromisu. Jak najlepszego rozwiązania 

problemu, aby mieszkańcy wiedzieli, że trosz-

czymy się o ich sprawy. 

 Po wystąpieniu wójt, głos zabrała 

Magdalena Kołodziej, przewodnicząca Ra-

dy. – Jest to ostatnia sesja w 2011 roku. Wy-

pada mi więc życzyć państwu dużo zdrowia i 

jak największej satysfakcji z realizacji planów 

osobistych i zawodowych w  Nowym Roku. 

 W imieniu przedstawicieli samorzą-

du za życzenia podziękował radny Marian 

Kleszczewski.            

XI/65/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2012 rok; 

XI/66/11 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2011 rok 

XI/67/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2011-2017 

XI/68/11 
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 i 11 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r., o dodatkach mieszkaniowych  - Mira 

XI/69/11 
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

XI/70/11 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 

XI/71/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Nicwałdzie 

XI/72/11 
w sprawie zmiany uchwały X/60/11 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego i 
nadania statutu 

XI/73/11 
w sprawie  organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół 
i przedszkola, dla których Gmina Gruta jest organem prowadzącym 
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Poniżej prezentujemy treści uchwał obowiązujących  w roku 2012: 
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UCHWAŁA NR X/58/11 
RADY GMINY GRUTA 

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków  

transportowych  
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od środków transportowych: 

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

         a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    -   549,00 zł,                        

         b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie               -   835,00 zł, 

         c)      powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton    -   956,00 zł; 

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż  12 ton: 

   a)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

o liczbie osi 2 – od 12 ton do 15 ton    -    717,00 zł, 
o liczbie osi 2 – powyżej 15 ton     -    835,00 zł, 

o liczbie osi 3 – od 12 ton do 20 ton    -    609,00 zł, 

o liczbie osi 3 – powyżej 20 ton,  a mniej niż 25 ton  - 1.212,00 zł, 

o liczbie osi 3 – 25 ton i więcej     - 1.219,00 zł,                         

o liczbie osi 4 - od 12 ton, a mniej niż 27 ton   -    722,00 zł, 

o liczbie osi 4 – 27 ton i więcej     - 1.787,00 zł,  

         b)  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

o liczbie osi 2 – od 12 ton,  a mniej niż 15 ton   -    835,00 zł, 
o liczbie osi 2 – 15 ton i więcej     - 1.496,00 zł, 

o liczbie osi 3 – od 12 ton  do 20 ton    -    789,00 zł, 

o liczbie osi 3 – powyżej 20 ton,  a mniej niż 25 ton  - 1.887,00 zł, 

o liczbie osi 3 – 25 ton i więcej     - 1.910,00 zł, 

o  liczbie osi 4 – od 12 ton, a mniej niż 27 ton   - 1.126,00 zł, 

o liczbie osi 4 – 27 ton i więcej     - 2.651,00 zł; 

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej pojazdów od 3,5 tony  do mniej 
niż 12 ton -   1.194,00 zł; 

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyż-

szej niż 12 ton: 

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

o liczbie osi 2 – od 12 ton,  a mniej niż 25 ton  -    598,00 zł, 

o liczbie osi 2 – od 25 ton,  a mniej niż 31 ton  -    693,00 zł, 

o liczbie osi 2 – 31 ton i więcej    - 1.689,00 zł, 

o liczbie osi 3 – od 12 ton, a mniej niż 40 ton  - 1.488,00 zł, 
o liczbie osi 3 – 40 ton i więcej    - 2.065,00 zł, 

 b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

o liczbie osi 2 – od 12 ton,  a mniej niż 25 ton  -    658,00 zł, 

o liczbie osi 2 – od 25 ton,  a mniej niż 31 ton  - 1.100,00 zł, 

o liczbie osi 2 – od 31 ton do 36 ton włącznie  - 2.275,00 zł, 

o liczbie osi 2 – powyżej 36 ton    - 2.944,00 zł, 

o liczbie osi 3 – od 12 ton  do 36 ton włącznie  - 2.275,00 zł, 

o liczbie osi 3 – powyżej 36 ton    - 2.944,00 zł; 
od przyczep lub naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  do mniej niż 12 ton - 835,00 zł, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 

od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:  

o liczbie osi 1 – od 12 ton,  a mniej niż 25 ton  -    501,00 zł, 

o liczbie osi 1 – 25 ton i więcej    -    563,00 zł, 
o liczbie osi 2 – od 12 ton, a mniej niż 28 ton  -    538,00 zł, 

o liczbie osi 2 – od 28 ton, a mniej niż 33 tony  -    741,00 zł, 

o liczbie osi 2 – od 33 ton, a mniej niż 38 ton  - 1.015,00 zł, 

o liczbie osi 2 – 38 ton i więcej    - 1.372,00 zł, 

o liczbie osi 3 i więcej – od 12 ton,  a mniej niż 38 ton -    812,00 zł, 

o liczbie osi 3 i więcej – 38 ton i więcej   - 1.135,00 zł, 

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

o liczbie osi 1 – od 12 ton,  a mniej niż 25 ton  -    382,00 zł, 
o liczbie osi 1 – 25 ton i więcej    -    674,00 zł, 

o liczbie osi 2 – od 12 ton,  a mniej niż 28 ton  -    370,00 zł, 

o liczbie osi 2 – od 28 ton,  a mniej niż 33 tony  - 1.015,00 zł, 

o liczbie osi 2 – od 33 ton,  a mniej niż 38 ton  - 1.546,00 zł, 

o liczbie osi 2 – 38 ton i więcej    - 2.029,00 zł, 

o liczbie osi 3 i więcej – od 12 ton,  a mniej niż 38 ton - 1.135,00 zł, 

o liczbie osi 3 i więcej – 38 ton i więcej   - 1.534,00 zł; 
od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących: 

 a)    mniej niż 30 miejsc                                  -    896,00 zł,   

 b)    równej lub wyższej niż 30 miejsc             - 1.791,00 zł. 

§ 2. Dla pojazdów, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 01.01.1995r. stawki podatku zwiększa się o 5% i określa w wysokości: 

1)   od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

  a)  powyżej 3,5 tony  do 5,5 tony włącznie   -    577,00 zł,     

  b)  powyżej 5,5 tony  do 9 ton włącznie   -    877,00 zł, 

  c)  powyżej 9 ton,  a mniej niż 12 ton    - 1.003,00 zł; 
2)   od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub 

 przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do mniej niż 12 ton - 1.255,00 zł; 

3)    od przyczep lub naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę                     

       całkowitą od 7 ton do mniej niż 12 ton - 877,00 zł, z wyjątkiem związanych wyłącznie z  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 

4)  od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących: 

     a)  mniej niż 30 miejsc   -    942,00 zł, 

     b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc             - 1.882,00 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta. 
 § 4.Traci moc uchwała   nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Gruta  z dnia  27 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych   

( Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr  181, poz. 2391 ).  

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
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Piękna polska tradycja 
 

Boże Narodzenie i noc, w którą witaliśmy Nowy Rok 
2012, przeszły do historii.  

Wcześniej przez kilka dni  w naszej gminie odbywały 
się spotkania opłatkowe. To nasza polska, piękna tradycja. 
Spotykaliśmy się w Urzędzie Gminy, szkołach, Gminnym 
Centrum Kultury, Warsztatach Terapii Zajęciowej, klubie 
ciężarowców „Horyzont”.  
 Nic zatem dziwnego, że w „Kulturze” styczniowego 
numeru „Głosu Gruty” sporo miejsca poświęcamy 
spotkaniom, które wielu z nas bez wątpienia uznało za ważne 
chwile w życiu.  

Dzieląc się opłatkiem i składając sobie nawzajem 
życzenia, często nie kryliśmy wzruszenia ani łez. Chwile 
zadumy, wspólne śpiewanie kolęd uświadamiały nam 
i przypominały jedną z najważniejszych rzeczy: że bez 
drugiego człowieka jesteśmy przeraźliwie samotni. Spotkania 
wigilijne umożliwiały nam podanie dłoni, rozmowę, 
czasami budziły w nas wspomnienia, którymi się dzieliliśmy.  

Miejmy nadzieję, że w każdym z nas na długo 
pozostaną opłatkowe chwile… I tego sobie życzmy w Nowym 
Roku. 

I może zawsze pamiętajmy wers poety: „Dobrod 
trudno znaleźd w sobie, ale nie ma jej gdzie indziej.”       

       RAS 
 

Dzieo 22 grudnia ub. r. był dla uczniów Zespołu 
szkół w Grucie szczególnie uroczysty.    

 
 

W świąteczny nastrój wszystkich obecnych 
wprowadziły jasełka przygotowane przez uczniów kl. III SP pt. 
„Betlejemska dobranocka”. Historia narodzin Jezusa została 
przedstawiona w specyficzny sposób, do stajenki przybyły 
postacie z bajek, m.in.: dziewczynka z zapałkami, Jaś 
i Małgosia, Pinokio, Smerfetka, Czerwony Kapturek… 
Każdy z literackich bohaterów ofiarował Jezusowi dary, 
a widzom przedstawił przesłanie, że Bóg jest miłością, 
a dobro, pomoc bliźniemu, zgoda, skromnośd i prawda 
w naszym życiu zostaną kiedyś nagrodzone. W szkolnej  
 
 

 

uroczystości, której towarzyszyło śpiewanie kolęd 
w wykonaniu dziewcząt z klas V i VI, udział wzięła wójt Halina 
Kowalkowska.  

Tego samego dnia w Zespole Szkół miało miejsce 
spotkanie opłatkowe. 

 

W Gminnym Centrum Kultury spotkali się chórzyści 
„Złotego wieku”. Po zaśpiewaniu kilku kolęd dzielono się 
opłatkiem i składano sobie wzajemnie życzenia. Wart 
podkreślenia jest fakt, że nasi rozśpiewani seniorzy wszystkie 
potrawy wigilijne przygotowali sami. Były oczywiście 
krokiety, barszczyk, ryby, ciasto. 

 

 
 
 
 

 Wigilię w szkole w Dąbrówce Królewskiej 
poprzedziły dwa przedstawienia jasełek 
bożonarodzeniowych. Uczniowie najmłodszych klas przez 
niecałą godzinę opowiadali o losach małego Jezusa, Jego 
matki i ojca. Można tylko pogratulowad nauczycielom i ich 
podopiecznym ogromu pracy, jaką wykonali. Dzielnych 
„aktorów” nie deprymowała obecnośd władz gminy: wójt 
Haliny Kowalkowskiej i Bronisława Florka, zastępcy 
przewodniczącego Rady (absolwenta tejże szkoły). 
Na uroczystym spotkaniu był także ksiądz proboszcz 
Kazimierz Wiśniewski, który złożywszy życzenia wspomniał 
o otrzymanej dzieo wcześniej od biskupa Andrzeja Suskiego 
relikwii Jana Pawła II wraz z certyfikatem. (Z tej wyjątkowej 
okazji 28 grudnia podczas wieczornej mszy świętej wierni 
mogli zobaczyd relikwię i ucałowad). 
 

 
 

Nad przygotowaniem Wigilii w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej pracowała cała kadra wraz z uczestnikami, 
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wszyscy wspólnie przygotowali potrawy, piekli ciasta, stroili 
świątecznie choinki oraz wszystkie pracownie i korytarze 
w warsztatach, ustawiali i dekorowali oraz nakrywali do 
stołów –  poinformowała Sylwia Sadowska, kierownik 
placówki.  
 
 

 
 

 

Ludowy Zespół Sportowy „Horyzont”.  Wigilię mieli 
również nasi najsilniejsi fizycznie sportowcy. Obecna była też 
Sabina Bagioska. Jak powiedział  trenujący ją Zenon Osuch, 
jest ona niemal pewną kandydatką Polski na Olimpiadę 
w Anglii. Z dumą przypomniał, że nasza zawodniczka na 
początku października br. zdobyła złoty medal na 
Mistrzostwach Polski w Siedlcach. W spotkaniu uczestniczył 
również związany do niedawna z „Horyzontem” ciężarowiec 
Jerzy Śliwioski, który obecnie jest trenerem kadry polskich 
seniorów. Po podzieleniu się opłatkiem i życzeniach (głównie 
związanych ze zdobywaniem kolejnych medali) Z. Osuch 
przekazał sportowcom paczki ze słodyczami, które 
sponsorował właściciel sklepu „Tara”. 
 

 
 
 

W Słupie Rada Sołecka wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Aktywna wieś Słup” i społecznością 
szkoły przygotowali Wigilię dla mieszkaoców tej 
miejscowości oraz Jasiewa. Na uroczystości obecni byli 
m.in.: wójt Halina Kowalkowska, przewodnicząca Rady 
Gminy Magdalena Kołodziej, z-ca wójt Tadeusz Szczepanek, 
radny Stanisław Angowski oraz ksiądz kanonik Czesław 
Dolecki. Gości powitały Regina Sadowska, dyrektor szkoły, 
i Agnieszka Wesołowska, sołtys. Miłym akcentem spotkania 
było wręczenie upominku przez Janusza Gaja (reprezentował 
posła Janusza Dzięcioła) Jadwidze Cieszyoskiej, najbardziej 
aktywnej seniorce Słupa. Oczywiście były życzenia od władz 
samorządowych i księdza. Po części artystycznej uczniów 
wspólnie śpiewano kolędy. Organizatorzy za pośrednictwem 
redakcji dziękują sponsorom spotkania Błażejowi Rusoniowi 
i Piotrowi Wesołowskiemu.  
 (Informację o Wigilii otrzymaliśmy od Reginy Sadowskiej.) 

 

 
 
 

Wigilia przedszkolaków 
 Wreszcie nadeszła długo oczekiwana chwila… 

Przybyli do nas nasi rodzice i zaproszeni goście z Koła 
łowieckiego "Sokół". Atmosfera wprowadziła nas 
w świąteczny nastrój. Dzieci przedstawiły inscenizację 
bożonarodzeniową. Przedszkolaki wspólnie śpiewały kolędy 
i pastorałki. W tym dniu nie obyło się również bez 
prezentów. Radośd była tym większa, że wszystkie grupy 
otrzymały podwójne prezenty. Mikołaj jedne podarki ukrył 
u myśliwych za aktywny udział przedszkolaków i rodziców 
w zbiórce karmy dla dzikiej zwierzyny leśnej, drugie 
natomiast schowane były w świetlicy w Mełnie. Były one 
owocem hojności osób, które wzięły aktywny udział 
w kiermaszu bożonarodzeniowym. Bez współpracy z nimi nie 
mogłyby się zrealizowad dziecięce marzenia. Bardzo mocno 
i gorąco dziękujemy! Każda grupa dzieci dostała gry, 
układanki, lalki,  samochody i inne zabawki. Radości  było co 
niemiara!  (Informację o Wigilii otrzymaliśmy od Beaty Ch.) 

 

 
 
 

Mikołaj w okonioskiej Bibliotece 
W dniu 22 grudnia do biblioteki w Okoninie zawitał 

Święty Mikołaj. Na jego przyjście czekało około trzydzieścioro 
dzieci i kilkoro rodziców z maluchami. Mikołaj 
został entuzjastycznie przywitany przez wszystkich. 
Najmłodszy Kubuś zaśpiewał mu piosenkę o choince, 
a niektóre dzieci dały mu namalowane wcześniej obrazki. 
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Mikołaj rozdał 31 paczek ze słodyczami 
i niespodziankami, porozmawiał też z każdym dzieckiem, 
pytał o zachowanie i oceny w nauce. Maluchy, każdy 
z osobna, mógł sobie zrobid zdjęcie z gwiazdorem. Dzieci 
uznały, że tegoroczny Mikołaj był bardzo nowoczesny, 
zachęcał do zamieszczanie zdjęd z jego podobizną na 
portalach społecznościowych, a spod czerwonych spodni 
wystawały mu buty… marki Adidas.   

Ania Fabrykiewicz 
 
 
 
 
 
 
 

Tajemnica Bożego Narodzenia 
 
 

Kilkadziesiąt osób przybyło w środę do Gminnego 
Centrum Kultury w Grucie na Wieczór Tajemnicy Bożego 
Narodzenia. Tego dnia dotarło tu Światło Betlejemskie 
przyniesione przez naszych harcerzy. W mroźne popołudnie 
w progi GCK zawitały dzieci, młodzież i starsi. To były piękne, 
ważne godziny nie tylko dlatego, że wielkimi krokami zbliżają 
się święta, ale również z powodu znakomitej, pełnej atrakcji, 
przemyślanej zabawy - głównie dla najmłodszych. A wszystko 
kolędami i pastorałkami ozdobił koncert grupy TiM Doroty 
Berent (notabene wszyscy są harcerzami 31 Drużyny 
„Skorpion”). 

 

 
 

Wieczór rozpoczęła dyrektor Elżbieta Fabioska, 
powitawszy wszystkich jako podharcmistrz, wydała rozkaz 
wniesienia Światła Betlejemskiego. Każdy z obecnych mógł 
zapalid swoją świecę i zabrad światło do domu. Jakby 
naturalną koleją rzeczy było zaśpiewanie przez TiM „Kolędy 
gruckiej”, która już na dobre wpisała się w przedświąteczną 
atmosferę naszej gminy (dotąd sprzedano kilkadziesiąt płyt). 
Warto podkreślid, że akurat tego dnia ukazał się najnowszy 
numer „Głosu Gruty”, w którym wydrukowana jest n a s z a 
kolęda. 

 

 
 
 

Jeszcze nie umilkły ostatnie dźwięki muzyki, gdy 
bajkę o Mikołaju autorstwa René Goscinnego zaczęła czytad 

Zuzanna Czerwioska. Znakomicie przekazany, dowcipny tekst 
rozbawił nie tylko najmłodszych, ale także starszych. 

Ponownie zabrzmiały kolędy. Zaskoczeniem dla gości 
był występ bardzo młodego duetu gitarowego. Piotr 
Wiśniewski z Pokrzywna i Sebastian Kania z Dąbrówki 
Królewskiej (uczniowie Krzysztofa Janikowskiego) zagrali 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 
 
 

 
 
 

Podczas śpiewania i grania cały czas kilkanaścioro 
dzieci wykonywało najróżniejsze ozdoby choinkowe, które 
natychmiast zawieszano na jeszcze świeżo pachnącym 
drzewku. Nad przejętymi rolą maluchami czuwała 
instruktorka Magdalena Głowacka. 

 

 

 
 

 

Po kolejnej kolędzie TiM-u „List do Pana Boga” 
dzieci, nie mogąc się doczekad Mikołaja, zaczęły głośno 
skandowad jego imię. Punktualnie o 18.10 do sali – stukając 
głośno w drzwi – wszedł Mikołaj z wielkim koszem słodyczy 
(ufundowanym przez współorganizatora środowego 
spotkania Szkołę Językową Alliance Française, więcej o tej 
uczelni można się dowiedzied pod adresem 
www.aftorun.umk.pl). Miał wyjątkowe poczucie humoru i jak 
na swoje starcze lata poruszał się wyjątkowo energicznie. 
Częstował dzieci cukierkami czekoladowymi, sezamkami, 
sokami w kartonikach. Musiał bardzo spodobad się 
maluchom, bo nawet kilkumiesięczny Karolek, syn młodego 
małżeostwa, uśmiechał się do niego. 

Bardzo istotnym momentem Wieczoru Tajemnicy 
Bożego Narodzenia było przekazanie przez E. Fabioską 
i D. Berent kwoty 500 złotych dla chorej Nadii Kutyły. 
Pieniądze uzyskano ze sprzedaży płyty „Kolędy i pastorałki”. 
Organizatorzy tego szlachetnego przedsięwzięcia dziękują 
wszystkim, którzy kupując płytę przyczynili się do pomocy 
kilkuletniej Nadii. 

Spotkanie przedświąteczne w Gminnym Centrum 
Kultury przeszło do historii. Niewątpliwie przez swą ideę 
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i zaproponowane atrakcje zostanie na długo zapamiętane 
przez uczestników. Organizatorzy mają prawo mied powody 
do satysfakcji: dzieci i rodzice opuszczali budynek naprawdę 
zadowoleni. 

Tekst: RAS 
 

 

Światło od harcerzy 
 

 

Tuż przed świętami Betlejemskie Światło Pokoju wójt 
Halinie Kowalkowskiej przekazali: Natalia Szumotolska, 
Gabriela Chyła, Michalina Lesioska, Martyna Preczewska, 
Cezary Szytniewski i Nikodem Berent, czyli przedstawiciele 
31 GDH „Skorpion”.  
 

 
 

Wójt przyjęła nas bardzo miło i ciepło. Miała 
przygotowane słodkie prezenty dla harcerzy. Natalia 
Szamotulska w imieniu koleżanek i kolegów powiedziała, 
że ich najbliższe plany to kolejny nabór chętnych na harcerzy.  

Przedstawiciele „Skorpiona” usłyszeli od Pani 
H. Kowalkowskiej, że ich niespodziewana wizyta 
z Betlejemskim Światłem sprawiła jej ogromną radośd. 

Tekst: D. Berent 
 

 

 

Orkiestra, w której grają serca 
 
 

 
 

 

Udało się! W tym roku grając kolejny raz z Jurkiem 
Owsiakiem uzbieraliśmy w gminie 12 180,75 złotych. 
Więcej niż rok temu! Brawo! Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom, ale głównie tym, którzy wrzucali pieniądze 
do puszek, wylicytowali najróżniejsze przedmioty. 
Dziękujemy także paniom, które piekły ciasto, gotowały 
bigos, bo i z tego – na zasadzie dobrowolnej opłaty 
klientów – uzbierała się pokaźna kwota. Proszę Paostwa, 
ponad 12 tys. zł. to sporo pieniędzy.  

Z reporterskiego obowiązku podajemy wpływy: 
Zespół Szkół Gruta: 3573,65 zł. Szkoły Podstawowe: 
Boguszewo - 945.20, Nicwałd - 1136.45, Plemięta - 357.17, 
Słup – 1667.44, Dąbrówka Królewska – 560.94. Z licytacji 
kwota wyniosła 2948 zł. Ciasto, bigos, pierogi, itp. 778.04. 
Wpływy z XBOX’u (konsola, gra ruchowa), 254.41. Maria 
Polakowska, Magdalena Głowacka, Afrodyta Maliszewska 
i Ewelina Barczak, to panie, które przez kilka godzin liczyły 
pieniądze. 

Najwyższą cenę 330 zł. podczas licytacji uzyskano ze 
sprzedaży Polfinki (delfinek z miniaturową policyjną 
czapeczką). Maskotkę funkcjonariuszy naszego województwa 
(plus elektryczny podgrzewacz) do sali w Mełnie-Cukrowni 
(tu graliśmy!) „eskortowali” aspirant sztabowy Janusz 
Heinrich i asp. Mirosław Rosada.  

W puszce z Gruty znaleziono m.in. złoty pierścionek 
(nowa właścicielkę wysupłała 200 zł.), dwa banknoty 
stuzłotowe, euro…  

Oczywiście, gdyby nie sponsorzy orkiestra grałaby 
słabiej, dlatego z przyjemnością ich wymieniamy: 
(Stowarzyszenia) „Kobiet Gminy Gruta «Działajmy razem»”, 
„Koło Gospodyo Wiejskich Nicwałd”, „Aktywna wieś Słup”. 
Następnie: Jerzy Strużyna, Firma JEST, Tomasz Kawski 
(masarnia Gruta), Marek Czmoch (radny Gruty), Adam 
Sobocioski (masarnia Mełno), Zenon Osuch (piekarnia 
Mełno), Rafał Szytniewski i Ewa Schmidt. Dwa piękne torty 
ufundowali: Anna Kalinowska i Jan Łopatka. 

Artystycznie czas wypełniali: zespoły dziecięce ze 
Słupa, Boguszewa i Plemiąt. Był pokaz taoca orientalnego 
w wykonaniu Alicja Mączkowska i nowoczesnego (Ola 
Podziado i Barbara Ratajczyk). Solistki: Klaudia Dziubkowska 
i Sonia Szytniewska. Zespoły: „TiM” i „PÓŁnaPÓŁ”. 

Sala w Mełnie-Cukrowni była wypełniona po brzegi. 
Cieszy, że było dużo dzieci i młodzieży, chociaż do kieszeni po 
pieniądze sięgali głownie rodzice, także babcie i dziadkowie. 
Chwilami licytacja była tak emocjonująca, że prowadzący 
Krzysztof Janikowski i autor tego artykułu musieli wziąd haust 
chłodnej wody, by się uspokoid  i dalej robid swoje. 

Wójt Halina Kowalkowska, która niemal przez cały 
czas grania obecna była na sali i w znacznym stopniu 
wzmocniła konto 20. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
podziękowała na koniec organizatorom i wszystkim, którzy 
wspaniale się bawili i dołożyli finansową cegiełkę, by pomóc 
w zakupieniu nowoczesnego sprzętu do ratowania 
wcześniaków oraz pompy insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą.  

Miłe, że naszą orkiestrę wspierali również 
Magdalena Kołodziej, przewodnicząca Rady Gminy oraz kilku 
radnych.  

Na koniec młodzież i dzieci ułożyły na podłodze 
kilkadziesiąt niewielkich świeczek w kształcie serca, 
z napisem wewnątrz WOŚP, na chwilę zgasły światła 
i zapalono świece…  

Orkiestra ucichła. 
Tekst: RAS       Foto: J. Strużyna 
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UCHWAŁA NR   X/61/11 

RADY GMINY GRUTA 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków  na terenie Gminy  Gruta na 

okres od 1.01.2012r. do  30.06.2013 r. oraz uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ście-

ków 
 

         § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości określonej w załączniku do 

niniejszej uchwały, w związku z planowanym utworzeniem zakładu budżetowego zajmującego się zaopatrzeniem w wodę  i odprowadzaniem ście-

ków. 

§ 2.  Uchwala się dopłaty dla taryfowych odbiorców usług: do zaopatrzenia  w wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność 

gminy Gruta w wysokości  -  141.043,82 zł. brutto; 

2)  za odbiór ścieków wprowadzanych   do urządzeń kanalizacyjnych   stanowiących własność  gminy Gruta  oraz z szamb z terenu gminy 

Gruta w wysokości   - 414.589,88 zł      

§ 3. Po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy Gruta opłaty za zaopatrzenie  w  wodę i  odbiór ścieków dla taryfowych odbiorców usług wynoszą : 

      1) opłata za zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących  własność  gminy Gruta  - 2,70 zł/m3 brutto; 

2 ) opłaty za odbiór ścieków:  

      a) wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Gruta  - 3,09 zł/m3 brutto, 

b) z szamb z terenu gminy Gruta - 3.09 zł/m3 brutto, 

c) przemysłowych i dowożonych spoza terenu gminy Gruta, wprowadzanych do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Mełnie- 6,32  zł/m3 

brutto. 

§ 4.Zatwierdza  się stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 1,35 zł/miesiąc brutto. 

§ 5. Ceny  z § 3 i § 4 zawierają  obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  01.01.2012 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy oraz publi-

kację  w gazecie lokalnej. 

LAURY NASZYCH ROLNIKÓW 

 W połowie listopada w Urzędzie Gminy w Grudziądzu odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Rolniczej. Organizato-

rem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Swoja wiedzę postanowiło sprawdzić dwudziestu  

rolników, w tym aż ośmiu z naszej gminy!  

Miło nam donieść, że Kamil Borkowski z Orla i Piotr Gajewski z Pokrzywna zwyciężyli w swoich kategoriach tematycz-

nych. Pierwszy wiedział najwięcej w temacie hodowli i chowu trzody chlewnej, drugi natomiast nie dał szans konkurentom w 

tych samych zagadnieniach, ale dotyczących bydła. Brawo! Obaj rolnicy reprezentowali nasz powiat w zmaganiach na szczeblu 

województwa.  

 – Był to już kolejny sprawdzian wiedzy naszych gospodarzy. Olimpiada Rolnicza ma już kilkunastoletnią historię – mówi Zdzi-

sław Kapuściarek, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu. – Konkurs podzielony został na trzy katego-

rie: pierwsza – produkcja roślinna (37 pytań), druga – hodowla i chów trzody chlewnej (37), trzecia dotyczyła hodowli i chowu bydła, tu 

było odpowiedzieć na 39 testowych zapytań. W tym roku po raz pierwszy komisja rozgraniczyła zagadnienia. To jakby logiczne, gdyż 

dzisiejsze rolnictwo wiąże się z konkretną specjalizacją. 

 Eliminacje trwały kilka godzin. Zwycięzcy otrzymali praktyczne nagrody rzeczowe, które niewątpliwie przydadzą się w gospo-

darstwie (wiertarka, komplet kluczy, piła tarczowa). 

 – W komisji konkursowej Olimpiady była między innymi wójt gminy Gruta pani Halina Kowalkowska – dodaje Z. Kapuściarek. 

– Jako organizatorzy powiatowych eliminacji wyrażamy swoje podziękowanie Urzędowi Gminy Gruta za to, że partycypował w zakupie 

nagród.                  S. Raginiak 

PIERWSZY TURNIEJ BARBÓRKOWY 

 Dnia 4 XII 2011r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Grucie odbył się pierwszy w powiecie Turniej Barbórkowy w koszykówce 

męskiej o Puchar Wójta naszej gminy. Zawody otworzyła  wójt Halina Kowalkowska, życząc wszystkim zawodnikom jak najlepszej 

sportowej rywalizacji. 

 Poniżej przedstawiamy wyniki rozegranych meczy: 

 

 VENTORE INDUSTRIES GRUDZIĄDZ – PŁOMIEŃ I GRUTA   59:30 

 PŁOMIEŃ II GRUTA – STAL GRUDZIĄDZ     25:31 

 PŁOMIEŃ I GRUTA – STAL GRUDZIĄDZ      23:56 

 PŁOMIEŃ II GRUTA – VENTORE INDUSTRIES GRUDZIĄDZ  32:30 

 PŁOMIEŃ II GRUTA – PŁOMIEŃ I GRUTA     31:30 

 STAL GRUDZIĄDZ – VENTORE INDUSTRIES GRUDZIĄDZ   30:22 

 

Punktacja: 

 

STAL GRUDZIĄDZ – 6 pkt. 

VENTORE INDUSTRIES GRUDZIĄDZ – 2 pkt. 

PŁOMIEŃ II GRUTA – 2 pkt. 

PŁOMIEŃ I GRUTA – 2 pkt. 

 

Najlepszym strzelcem został Adam Jarmuszewski  (Grudziądz) z 46 punktami. 

 Po zakończonych rozgrywkach  wójt H. Kowalkowska wręczyła puchary dla 3 najlepszych drużyn i najlepszemu strzelcowi. 

Podziękowała również za sportowe współzawodnictwo i za mile spędzone popołudnie w duchu sportowej rywalizacji. Organizatorami 

turnieju byli  J. Czmoch i  A. Zadykowicz. 


