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V sesja Rady Gminy  

 

 W dniu 04.04.2011r. odbyła się V Sesja Rady Gminy 

Gruta. W sesji wzięło udział 14 radnych. Tematem wiodą-

cym była informacja przedstawiona przez Panią Wójt do-

tycząca stanu dróg gminnych. Komisja powołana przez 

Panią Wójt do przeglądu dróg gminnych w składzie: Pan 

Patryk Steciuk (inspektor ds. budownictwa), Pan Jerzy 

Chociaj, oraz Pan Paweł Tomaszewski dokonała przeglądu 

dróg gminnych na terenie gminy.  

 Radni po obejrzeniu przygotowanego materiału na 

mapach z numerami dróg  oraz zdjęć ilustrujących obecny 

stan dróg postanowili zakwalifikować modernizację i prze-

budowę dróg gminnych przy wsparciu środków zewnętrz-

nych w następujących miejscowościach: Gruta-Jasiewo, 

Nicwałd-Węgrowo oraz w Kitnowie. W budżecie gminy 

przewidziano na inwestycje drogowe - 400 tys zł, (remonty 

bieżące dróg), utwardzenie kamieniem, gruzem, odśnieża-

nie, zakup paliwa, wykaszanie chwastów, trawy na pobo-

czach rowów -386 tys zł. 

Podjęto następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr/V/24/11 w sprawie: zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 

lata 2011-2014, 

2. Uchwała Nr/V/25/11 w sprawie: zmiany Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2011

-2014, 

3. Uchwała Nr /V/26/11 w sprawie: wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia międzygminnego w za-

kresie unieszkodliwienia składowania odpadów ko-

munalnych w związku z realizacją projektu unijnego 

pn. "Modernizacja Składowiska Odpadów 

w Zakurzewie koło Grudziądza, 

4. Uchwała Nr V/27/11 w sprawie : zmian w Statucie 

Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego 

w Grucie, 

5. Uchwała Nr V/28/11 w sprawie: uchylająca uchwałę 

w sprawie zgody na przeznaczenie do sprzedaży nie-

ruchomości w Grucie. 

 Szanowni Państwo 
 

Z okazji  

Świąt Wielkiej Nocy 

wiele  radości 

 zdrowia i wszelkiej 

 pomyślności  
        
      życzy  
    Halina Kowalkowska 
          Wójt Gminy Gruta 

 

 „Jan Paweł II - Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 

1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watyka-

nie) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup 

krakowski, kardynał, papież (16 października 1978 – 2 

kwietnia 2005), sługa Boży Kościoła katolickiego, ka-

waler Orderu Orła Białego. Poeta i poliglota, a  także 

aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomeno-

log, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijań-

skiego. „ 

 Krótka  nota bibliograficzna nie oddaje wielko-

ści tego wspaniałego skromnego człowieka o dokona-

niach którego najlepiej świadczy głos ludzi wielu naro-

dowości, którzy krzyczeli  w dniu pogrzebu papieża 

Santo Subito -  wezwanie, którym pierwsi chrześcijanie 

wyrażali swoje przekonanie o świętości zmarłej osoby. 

Jan Paweł II był papieżem przez 26 lat i 6 miesięcy– 

pontyfikat ten uznawany jest za najdłuższy. Dokonania 

Jana Pawła II mimo chęci wielu naukowców nie są 

policzalne, wiele dzieł analizowanych będzie jeszcze 

przez następne pokolenia badające twórczość papieża 

nazwanego przez młode pokolenie JPII. Jednym z nie-

zrozumiałych do końca dla naukowców jest pierwszy 

udokumentowany cud dokonany przez Jana Pawła II – 

uzdrowienie Siostry Marie Simon Pierre z nieuleczalnej 

choroby Parkinsona.  

 Więcej informacji znajdą Państwo na http://

www.karol-wojtyla.org - oficjalnej stronie redagowanej 

przez Stolicę Apostolską z aktualnymi informacjami o 

procesie beatyfikacji papieża Jana Pawła II. 

 Rada Gminy Gruta 28.10.2003r., na-

dała Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Ho-

norowego Obywatela Gminy Gruta. 

str. 2 



 

Głos Gruty  

„Czystość i porządek” 

 Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o 
obowiązkach jakie nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach na właścicieli nieruchomości: 

- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbie-
rania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urzą-
dzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym, 

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków, 

- uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych bez-
pośrednio przy granicy nieruchomości, 

- udokumentowania w formie umowy i dowodów płacenia 
korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorców 
posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komu-
nalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

 Każdy użytkownik nieruchomości powinien dbać o 

estetyczne utrzymanie posesji i terenów przyległych do niej 

oraz utrzymywać te tereny w należytym stanie  

”Elektrownie wiatrowe” 

 W dniu 25 marca 2011r.,  odbyło się w Urzędzie 

Gminy Gruta spotkanie poświęcone elektrowniom wiatro-

wym, a w szczególności inwestycji „Budowa farmy wiatro-

wej Gruta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” . Spotkanie 

miało charakter informacyjny, którego celem było przybli-

żenie mieszkańcom tematyki dotyczącej elektrowni wiatro-

wych oraz pozyskanie wiedzy o ich faktycznym oddziaływa-

niu na środowisko i ludzi w trakcie całego procesu realizacji 

i eksploatacji farm wiatrowych. Zaproszony na spotka-

nie pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu dr Krzysztof Kasprzyk udzielił odpowiedzi na 

pytania uczestników  

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GRUTA 

 W związku z tym, iż coraz częściej ilość wyprodu-

kowanej przez stacje wodociągowe wody nie bilansuje się 

z ilością wody sprzedanej , zwracam się do mieszkańców 

gminy z apelem o szczególne zadbanie o sieć wodociągową 

oraz o przyłącza prowadzące do budynków. 

Proszę Państwa o: 

• zgłaszanie osobiste lub telefoniczne informacji 

o występujących awariach na sieciach wodociągowych 

• sprawdzenie szczelności wewnętrznej sieci wodo-

ciągowej w budynkach i mieszkaniach 

• sprawdzenie czy wszystkie przyłącza na Państwa 

posesji są opomiarowane 

• nie wykorzystywanie wody z hydrantów do mycia 

maszyn rolniczych 

• nie wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej 

w okresie wiosennym i letnim ( okres suszy) do podlewa-

nia ogródków działkowych 

• zgłaszanie nielegalnego poboru wody - który 

w  konsekwencji powoduje wzrost stawki za wodę 

Nr telefonu Urzędu Gminy :56 4683188 lub 564683121 

 Ponadto notujemy częste przypadki, nisz-

czenia sprzętem rolniczym pasa drogowego jezd-

ni. Apeluję do rolników aby przywrócili do pier-

wotnego stanu spowodowane zniszczenia, a prace 

uprawne wykonywali w ramach własnych granic 

geodezyjnych. W przeciwnym wypadku granice 

pasa drogowego będziemy odtwarzać geodezyj-

nie, na koszt osób powodujących zniszczenia. 

 Uprzejmie informujemy, że dowody osobi-
ste wydane w 2001 roku  tracą ważność jeszcze 
w tym roku.  
Podobnie tracą ważność dowody osobiste wyda-
ne osobom   w 2006 roku  (czyli 5 letnie dowody 
osobiste . 

 Informujemy, że w miesiącu kwietniu zo-
stanie przeprowadzona wśród mieszkańców 
gminy zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego. 
Punkty odbioru elektroodpadów: 
12.04.2011r. (wtorek) 
- godz. 10.00 – 12.00 Gruta, plac przy sklepie Pa-
na Z. Osuch, 
- godz. 12.15 – 14.00 Mełno Cukr., plac przy Cu-
krowni 
13.04.2011r. (środa) 
- godz. 10.00 – 12.00 Boguszewo, przy remizie 
OSP, 
- godz. 12.15 – 14.00 Okonin, plac przy sklepie 
„Wisionka”. 
  Zachęcamy do wzięcia udziału 
w  zbiórce i pozbycia się zużytego, niepotrzebne-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Akcja przeprowadzona zostanie wspólnie z fir-
mą PESTAR ze Starogardu Gdańskiego.   

Wybory do Izb Rolniczych 

 W   dniu   3   kwietnia   2011r.   odbyły  się   wybo-

ry   do   Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Rolniczej.  Naszą gminę w Radzie Powiatu   będą repre-

zentować  Panowie Krzysztof Kowalczyk zam. Gruta 

oraz  Błażej Rusoń zam. Słup.  
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Społecznik z powołania 

Pani Janina Dembek 

Jak długo pełniła Pani funkcje sołtysa w Dąbrów-

ce Królewskiej?Tak naprawdę to blisko 46 lat, pierwsze 

kadencje sołtysem był mój mąż, a ja mu pomagałam, zaw-

sze znalazłam czas dla drugiego człowieka. Ludzie darzyli 

mnie zaufaniem i traktowali jak sołtysa.  W 1956r., pełni-

łam funkcję Opiekuna Społecznego.  Znając ludzi wiedzia-

łam, która rodzina potrzebuje pomocy – mam na myśli 

nie tylko pomoc materialną. Mimo tego, że nie pochodzę 

z  Dąbrówki Królewskiej, ludzie darzyli mnie dużym zau-

faniem. Czy pełniła Pani tylko funkcję sołtysa lub 

Opiekuna Społecznego?- W latach 60-tych, 70-tych 

i  80-tych mieszkańcy Dąbrówki Królewskiej wybrali 

mnie do Rady Gminy.  Wspominam do dziś czas budowy 

szkoły, wodociągów, telefonizację wsi, remonty i budowy 

nowych odcinków dróg.  „Podwoda” – pewnie młodzi, już 

nie wiedzą, co to znaczy, ale ich dziadkowie i rodzice do-

skonale pamiętają czasy jak chodziłam i prosiłam o po-

moc przy budowach. Nikt, kogo poprosiłam o pomoc, 

o transport—”podwodę” mi nie odmówił. Pani Janino 

zawsze Pani była takim społecznikiem? Nigdy się 

nad tym nie zastanawiałam, w szkołach podstawowej 

i  średniej byłam przewodniczącą klasy. Do dziś mam sta-

ły kontakt z koleżankami z lat szkolnych. Miałam czas na 

naukę, na samorząd uczniowski na sport. Ćwiczyłam w 

klubie „Olimpia” w Grudziądzu, nawet medale zdobywa-

łam i jeździłam na zawody. Moje medalowe konkurencje 

to: pchnięcie kulą i rzut dyskiem.  Mąż też był społeczni-

kiem do 1972r., był organistą. Oboje zawsze mieliśmy czas 

dla ludzi. Czasem mąż śmiał, się, wspominając czasy, kie-

dy był sołtysem jak ludzie przychodzili do naszego domu 

i  od razu pytali o mnie.  Z krawcowej, która zawsze po-

magała ludziom stałam się radną, sołtysem – ludzie sami 

mnie prosili o startowanie w wyborach.  Sołtys to nie 

tylko przedstawiciel gminy, człowiek niosący in-

nym pomoc, kiedy trzeba to również organizator 

dożynek. Ma pani rację, wspólnie z Radą Parafial-

ną / również do niej należałam / wszyscy mieszkańcy bra-

li czynny udział w organizowaniu ważnego dla nas rolni-

ków święta. Nasze wieńce dożynkowe nagradzane były na 

konkursach.  W dniu dożynek zawsze uczestniczyliśmy we 

mszy dziękczynnej i mieliśmy również czas na zabawę – 

zasłużony odpoczynek po ciężkiej pracy przy żniwach.  

Starałam się zawsze pamiętać o  mieszkańcach Dąbrówki 

Królewskiej, organizowałam razem z Paniami z Koła Go-

spodyń Wiejskich Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień 

Kobiet oraz inne uroczystości.   

Pani Barbara Tomaszewska 

Pani Barbaro dziękując za zaproszenie na spotkanie 

sołtysów powiedziała Pani, że wspólnie z mieszkańca-

mi Kitnowa pracowała Pani 22 lata 2 miesiące i 2 dni 

nad poprawą życia w Waszej miejscowości. Tak, nie 

wiadomo, kiedy czas tak szybko minął. Starałam się jak najle-

piej wypełniać obowiązki sołtysa i zawsze mieć czas dla sąsia-

dów. Wspólnie z Radą Sołecką współpracując z Wójtem 

i  mieszkańcami Kitnowa wybudowaliśmy drogę asfaltową, 

oczyszczalnie przydomowe już nie wspominając o telefonizacji 

wsi. Współczesne pokolenie już jest przyzwyczajone do telefo-

nu, Internetu w domu. Zawsze realizującą małe i duże projek-

ty starałam się aby wykonane były one jak najlepiej i służyły 

środowisku i potomnym przez następne lata. Pewnie więk-

szość mieszkańców Kitnowa oddałaby na Panią głos 

w wyborach sołtysów? Proszono mnie abym jeszcze raz 

zgłosiła swoją kandydaturę. Jednak moim zdaniem zgodnie ze 

słowami: „Trzeba wiedzieć, kiedy zejść niepokonanym...”, 

przekazałam jak w sztafecie pałeczkę następcy. Jeszcze raz 

życzę nowemu sołtysowi Kitnowa wytrwałości i determinacji w 

dokończeniu budowy drogi asfaltowej—  mino uporu i wielo-

krotnych prób  nie udało mi się tej inwestycji doprowadzić do 

końca. Mieszkańcom Kitnowa dziękuję za lata współpracy i 

zaufanie, którym mnie darzyli przez te 22 lata.  

 Dziękuję Paniom za rozmowę. 

 30 marca 2011r., w Urzędzie Gminy Gruta odby-

ło się spotkanie sołtysów. Na spotkaniu omawiano bie-

żące  problemy mieszkańców naszej gminy.  Na prośbę 

Pani Wójt zaproszono również sołtysów kadencji 2006-

2010r.  Pani Wójt Halina Kowalkowska w imieniu Wła-

snym oraz pracowników urzędu podziękowała zapro-

szonym byłym sołtysom za współpracę.  Dziękując soł-

tysom Pani Wójt szczególnie podziękowała Paniom Ja-

ninie  Dembek i Barbarze Tomaszewskiej. 
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Informacja Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim 

Informuję, że od 1 września 2011r. w Zespole 

Szkół w Radzyniu Chełmińskim planowane jest utworze-

nie oddziału, dla uczniów gimnazjum, upośledzonych 

w  stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

Siedzibą tego oddziału będzie budynek szkolny 

w Rywałdzie, w którym obecnie znajduje się Szkoła Fi-

lialna. Pragnę nadmienić, ze nasza placówka od kilku 

lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą niepełno-

sprawną; mamy klasę specjalną, oddział integracyjny, 

prowadzimy zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, so-

cjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne.  

Zatrudniamy nauczycieli o specjalnościach nie-

zbędnych do pracy z uczniami dysfunkcyjnymi, min. 

dwóch logopedów, neurologopedę, dwóch pedagogów, 

pedagoga specjalnego, oligofrenapedagogów, terapeutę 

z zakresu specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu, 

specjalistów w zakresie rewalidacji osób niepełno-

sprawnych umysłowo. Mamy więc doświadczenie i je-

steśmy przygotowani do rozszerzenia dotychczasowych 

działań.  

Budynek szkolny w Rywałdzie daje doskonałe 

możliwości adaptacji do nowych potrzeb. Jest wystar-

czająco przestronny, posiada zaplecze socjalne, sporto-

we i rekreacyjne. Nie ma ograniczeń i barier architekto-

nicznych. W zależności od ilości chętnych rodziców do 

zapisania swoich dzieci możemy utworzyć jeden lub 

dwa oddziały. Rozpatrujemy również możliwość prze-

niesienia obecnie funkcjonującego oddziału specjalnego 

z Radzynia Chełmińskiego. 

Wyrażam przekonanie, że pomysł ten jest do-

brym sposobem rozwiązania dużego problemu społecz-

nego jakim jest edukacja dzieci upośledzonych umysło-

wo z terenów wiejskich, znacznie oddalonych od dużych 

ośrodków miejskich. Z moich wieloletnich obserwacji 

wynika, ze rodzice nie chcą posyłać swoich dzieci do 

szkół z internatem. Z drugiej strony, funkcjonowanie 

tych dzieci w oddziałach masowych nie spełnia niezbęd-

nych warunków ich rozwoju. Jest natomiast dużym 

utrudnieniem pracy wychowawczej i dydaktycznej. 

Z opisanego przedsięwzięcia mogą skorzystać 

także mieszkańcy gmin sąsiadujących z gminą Radzyń 

Chełmiński,  między innymi mieszkańcy Gminy Gruta. 

Przedszkolaki zwierzętom… 

 Mroźna zima to trudny okres dla zwierzyny leśnej. Śnieg 

i  lód w lasach, a także na polach znacznie utrudnia zwierzętom 

dostęp do wody i naturalnego pokarmu.  

 Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Mełnie, 

już po raz kolejny włączyły się w akcję zbiórki żołędzi i kaszta-

nów, „pod okiem” opiekuna mgr Beaty Chyła. Zebrany pokarm 

został przekazany myśliwym z Koła Łowieckiego „Sokół” z Gru-

dziądza. Ten naturalny pokarm rozłożono w buchtowiskach pod 

drzewami, w okolicy paśników, w miejscach będących stałymi 

punktami dokarmiania.  

         Przedstawiciele koła, myśliwi p. Witold Tęgowski, p. Janina 

Arczykowska i  p.Sławomir Chyła tradycyjnie nagrodzili dzieci z 

naszego przedszkola, które swoją postawą pomogły zwierzętom 

leśnym przetrwać kolejną zimę.  

           W głównej sali przedszkola odbyło się wręczenie nagród 

oraz okolicznościowego dyplomu wraz z podziękowaniem. Prezes 

koła zaznajomił dzieci z koniecznością dokarmiania zwierząt pod-

czas zimy. Przedszkolaki podziękowały gościom upominkiem 

i  piosenką. 

Kiermasz  świąteczny 

 Stowarzyszenie „UŚMIECH" oraz Warsztaty Tera-

pii Zajęciowej w Grucie zapraszają do odwiedzenia i zaku-

pu dekoracji wielkanocnych do 22 kwietnia 2011r., w godz. od 

7oo do 15oo .Wszystkie prace wykonane zostały przez uczestni-

ków WTZ w ramach terapii. Bardzo by było im miło, gdyby 

w wielu domach stały się one ozdobą na wielkanocnym stole . 

 Jednocześnie z okazji zbliżających się świat Wielkiej 

Nocy pełnych pokoju i nadziei z radosnym Alleluja wszystkim 

mieszkańcom gminy składają 

 Członkowie stowarzyszenia „Uśmiech",  

  kadra i uczestnicy warsztatów. 

    Barbara Małgorzewicz  

    Prezes Stowarzyszenia 
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  

Wzorem lat ubiegłych w dniu 01.04.2011r.w remizie OSP w 

Grucie odbył się XXXIV etap gminny Ogólnopolskiego Tur-

nieju Wiedzy Pożarniczej poprzedzony eliminacjami szkolny-

mi, w których wzięło udział 92 uczniów z sześciu szkół pod-

stawowych i gimnazjum. 

Uczestnicy etapu gminnego najpierw zwiedzili pomieszczenia 

OSP w Grucie. Strażacy zaprezentowali im wyposażenie stra-

żackich samochodów. Następnie pisali test, po czym 5 najlep-

szych uczestników ze szkół podstawowych i 5 gimnazjalistów 

odpowiadało na pytania komisji. Po zaciętej rywalizacji do 

finału powiatowego zakwalifikowali się następujący ucznio-

wie: 

 Michalina Lesińska ze Szkoły Podstawowej w Grucie 

Magdalena Wolska ze Szkoły Podstawowej w Boguszewie 

oraz  

Daniel Wiśniewski,  Karolina Pełka z Gimnazjum w Grucie 

 Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała ko-

misja w składzie: st. bryg. Leszek Głowacki - Z-ca Komendan-

ta PSP, Henryk Klucznik-Komendant Gminny OSP, Leon 

Kaszuba - Prezes OSP Gruta i Hanna Szumotalska- inspektor 

Urzędu Gminy w Grucie. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy ufun-

dowane przez obecną na turnieju Panią Halinę Kowalkowską 

Wójta Gminy Gruta . 

H.Sz. 

 Wszyscy w Gminie Ćwiczą Razem  

 Od listopada 2010r., do marca 2011r., 80 Pań z na-

szej gminy pod okiem instruktorów Pani Joanny Sokołow-

skiej oraz Pana Jacka Pyszory ćwiczyło dwa razy w tygodniu 

na Hali Sportowej w Grucie. W ramach projektu Panie  mia-

ły  zorganizowane ćwiczenia w basenach Miejskiej Pływalni 

w Wąbrzeźnie. O zdrowie Pań zadbało stowarzyszenie  Pro 

publico bono, współpracując z Wójtem Gminy, realizując 

program „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie oświaty, 

edukacji, wychowania, kultury i kultury fizycznej”. Panie 

uczestniczące w darmowych zajęciach zdobyły wiedzę 

w  zakresie szeroko pojętego zdrowego stylu życia. Instruk-

torzy opracowali różnorodne zestawy ćwiczeń – pozwalają-

ce uczestniczkom zajęć na dobór jak najlepszej formy ruchu 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 14 marca uczestnicz-

ki zajęć podziękowały organizatorom ćwiczeń, Pani Wójt 

Halinie Kowalkowskiej oraz Instruktorom za przeprowa-

dzone profesjonalnie, ciekawe zajęcia. 

— Sport —  

 Trzecie miejsce zajęli siatkarze Płomienia Gruta 

w XI Mistrzostwach Powiatowego Zrzeszenia LZS 

w  piłce siatkowej. Mecze odbywały się w halach sporto-

wych w Grucie i Łasinie. Zgodnie z regulaminem mistrzostwa 

zostały podzielone na dwie rundy. W pierwszej rundzie dru-

żyny grały systemem „każdy z każdym”, w drugiej pierwszych 

pięć zespołów z pierwszej rundy grało o miejsca od pierwsze-

go do piątego, pozostałe o miejsca od szóstego do jedenaste-

go. 

Drużyna Gruty grała w składzie: Maciej i Tomasz Czerlińscy, 

Marcin Bartoś, Krzysztof Piątek, Przemysław Czajka, Piotr 

Wiśniewski, Bartosz Gumiński, Dawid Sadowski, Mariusz 

Kurkus, Mirosław Nasarzewski. 

Dzień Kobiet w Gminie Gruta 

 Panie z KGW w Grucie 8 marca spotkały się 

w  Gminny Centrum Kultury w Grucie. Przy jednym stole 

zasiadły trzy pokolenia kobiet – babcie, córki i wnuczki. 

Pani Ania Rząca – w imieniu najmłodszego pokolenia 

uczestniczek spotkania, przedstawiała opinie kobiet 

o  „świecie damsko – męskim” opowiadając anegdoty 

i  dowcipy. Czas przy dobrej kawie i pysznym domowym 

cieście szybko minął.  Pani Wójt Halina Kowalkowska 

w  tym ważnym dla Pań dniu,  osobiście  złożyła życzenie 

Paniom z w/w kół.  
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Głos Gruty  

 Złote Usta 

 Wśród 70-ciu młodych artystów biorących udział w powiato-

wym przeglądzie poezji pn. „Złote usta”, który odbył się 18 marca w 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie  wystąpiło  20 laurea-

tów  konkursu poezji zorganizowanego w Gminnym Centrum Kultury 

w Grucie. Organizator gminnego konkursu Pani Wójt, powołała komi-

sję oceniającą recytujące dzieci w składzie: przewodnicząca – Elżbieta 

Polakowska-Lesińska /kierownik Publicznej Biblioteki im. Wiktora 

Kulerskiego w Grucie/, Elżbieta Fabińska /GCK w Grucie/, Celestyna 

Cichocka / Urząd Gminy Gruta/.  

 Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki i wyrówna-

ny poziom. /pełna lista  laureatów gminnego etapu konkursu  pn. 

„Złote Usta” znajduje się na stronie internetowej GCK w Grucie — 

www.gckgruta.pl/ 

Laureaci  wyróżnieni i nagrodzeni  w  Łasinie: 

w kategorii I (przedszkola, zerówki): wyróżnienie Filip Wantoch-

Rekowski z Przedszkola Mełniew gminie Gruta,  

w kategorii II (klasy I-II): Adrianna Brzyska z SP w Słupie  - I m-

ce,  

w kategorii III (klasy III-IV):  Angelika Supińska z SP w Grucie—III 

m-ce, 

w kategorii IV ( klasy V-VI): wyróżnienie Alicja Materka z SP Ni-

cwałd,  

w kategorii V (szkoły gimnazjalne): wyróżnienie Marta Chociaj 

z Gimnazjum w Grucie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Również działające w gminie Gruta Stowarzysze-

nie "Przyjaciele Boguszewa" zorganizowało kolejne 

spotkanie.  

 Po kuligu i zabawie karnawałowej dnia 5 marca 

świętowało 2011r., zakończenie karnawału w połączeniu 

z Dniem Kobiet.  

Panowie strażacy obdarowali  wszystkie Panie pięknymi 

czerwonymi różami. Wszyscy w wesołej atmosferze ba-

wili się do rana.  

„Każdy dzień to święto „ 

 9 marca grupy, wokalna TIM oraz taneczna POWER FI-

GHT wystąpiły w GCK w Grucie. Podopieczni Pani Doroty Be-

rent przedstawili widzom bardzo różnorodny repertuar od pieśni 

kościelnych po szlagiery list przebojów. Muzyka i taniec towarzy-

szą człowiekowi w każdej chwili życia, w chwilach: radości, 

smutku – wyciszenia. Obecnie dla wielu z Nas zaczyna się czas 

Wielkiego Postu – czas skupienia, wyciszenia oczekiwania na 

kolejną Tajemnicę – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.  

 Zgodnie z przesłaniem głoszonym przez Kościół Katolic-

ki, post to czas wyrzeczeń ale nie rezygnacji z małych radości 

życia, to czas na zwolnienie tempa życia ale nie rezygnacji z pra-

cy nad rozwojem talentów.  Dowodem na to, że ciężka praca jed-

nych – nauka gry na instrumentach muzycznych, daje sporo rado-

ści innym – słuchaczom, były brawa na dzisiejszym koncercie. Na 

laurach nie spoczęła również grupa taneczna – POWER FIGHT, 

zaproszeni goście zobaczyli dziś dwa nowe układy taneczne. 

Gminne Centrum Kultury w Grucie 

Zgodnie z misją GCK zapraszamy do współpracy osoby po-

siadające talenty plastyczne, artystyczne, "Robisz coś cieka-

wego - podziel się tym".  

W Wielkim Tygodniu zapraszamy na wystawę  fotografii Pani 

Katarzyny Szpręglewskiej oraz prezentację prac Pani Magdy 

Głowackiej wykonanych z papieru — origami modułowe.  

Czekamy na wszystkich chętnych zainteresowanych prezentacją 

swoich dzieł /obrazów - malowanych, haftowanych; koronek, 

rzeźb i różnego typu instalacji artystycznych, fotografii/ 

 Osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich prac 

proszone są o kontakt z Panią Elżbietą Fabińską - dyrektor GCK, 

e-mail: gck.gruta95@op.pl, www.gckgruta.pl/ adres: Gminne 

Centrum Kultury w Grucie, Gruta 95, 86-330 Mełno. 
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Głos Gruty 

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku. 

Kolegium redaktorskie w składzie:  

Celestyna Cichocka, Danuta Wiącek, Edward Kaliński, Paweł Tomaszewski  

Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl 

Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl 

Pomyszkuj w bibliotece - Poradnia zdrowia 

 

 W dniach od 03 - 04.03.2011r., w bibliotekach sa-

morządowych naszej gminy miały miejsce spotkania, za-

chęcające seniorów i osób dorosłe do poznania tajników 

komputera i Internetu pod hasłem „Pomyszkuj w Bibliote-

ce - Poradnia Zdrowia". Spotkanie to było jednym z ele-

mentów europejskiej akcji „Tydzień z Internetem 2011". 

 Uczestnikom spotkań zaprezentowano podstawy 

obsługi komputera oraz pokazano strony internetowe do-

tyczące zdrowia. 

 W spotkaniach zorganizowanych przez cztery bi-

blioteki publiczne, wzięło udział 15 seniorów i 8 osób do-

rosłych. 

 Uczestnicy zostali zaproszeni do indywidualnego 

korzystania z bibliotek poprzez wręczenie im informacji o 

godzinach otwarcia. 

 Dziękujemy dyrektorom szkół podstawowych w 

Boguszewie i Nicwałdzie za udostępnienie pracowni kom-

puterowych. 

Kurs Obsługi Komputera 

 Centrum Edukacji Społecznej w Grucie zaprasza na 
kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu. Osoby 
zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do dnia         
30 kwietnia br. w wyżej wymienionym miejscu.   

Kurs jest bezpłatny i skierowany głównie do osób powyżej 

55 roku życia. 

Tel. kontaktowy: 56-468-38-48 

GODZINY OTWARCIAGODZINY OTWARCIAGODZINY OTWARCIA            

BIBLIOTEK SAMORZĄDOWYCH BIBLIOTEK SAMORZĄDOWYCH BIBLIOTEK SAMORZĄDOWYCH    

GMINY GRUTAGMINY GRUTAGMINY GRUTA  

Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie 

tel. 056/4683848 

email - bibliotekagruta@poczta.onet.pl 

Poniedziałek   8 - 16 

Wtorek 10 - 18 

Środa   8 - 16 

Czwartek 10 - 18 

Piątek   8 - 16 

  

Filia w BOGUSZEWIE 

tel. 056/4684322 

Poniedziałek   11 - 17 

Wtorek   8 - 12 

Środa 11 - 17 

Czwartek  8 - 12  

Piątek   nieczynna 

  

Filia w NICWAŁDZIE 

tel. 056/4685425 

Poniedziałek     nieczynna 

Wtorek 11 - 16 

Środa   8 - 13 

Czwartek   8 - 13 

Piątek   8 - 13 

 

Filia w OKONINIE 

tel. 056/4684851 

Poniedziałek    11 - 17 

Wtorek 12 - 18 

Środa* 9-15 

Czwartek 11 - 17 

Piątek  12 - 18 

Sobota* 9-15 

 

*W każdą pierwszą środę miesiąca biblioteka          

nieczynna, w każdą pierwszą sobotę miesiąca  

czynna od 9 - 15 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO  

KORZYSTANIA Z  NASZYCH BIBLIOTEK !! 

 

 Pierwsze  wyróżnienie  
 

Grupa taneczna POWER FIGHT 10 marca 2011r., wystąpiła 

w  VIII Konfrontacjach Tanecznych zorganizowanych przez 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu. 

  Z VIII Konfrontacji Tanecznych w których 

udział brało 15 grup tanecznych, POWER FIGHT  wrócili 

z  wyróżnieniem. Mamy nadzieję, że grupa Pani Berent ma już 

zgodnie z przysłowiem „pierwsze koty za płotem” – udział 

w  pierwszym konkursie; czekamy teraz na kolejne nagrody 

przywiezione do GCK w Grucie z następnych konkursów. 

str. 8 


