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XIX Sesja Rady Gminy Gruta  

 29 listopada 2016 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy  
Gruta. Obrady prowadził przewodniczący Piotr Szynkowski. 
Na Sesji obecna była wójt Halina Kowalkowska. 
Radni podjęli następujące uchwały:    
1)  Nr XIX/132/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie  
Gminy Gruta na rok 2016. 
2) Nr XIX/133/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030. 
3) Nr XIX/134/16 w sprawie określenia wysokości stawek  
podatku od nieruchomości na 2017 r. 
4) Nr XIX/135/16 w sprawie określenia wysokości stawek  
podatku od środków transportowych. 
5) Nr XIX/136/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na  
terenie Gminy Gruta na okres od. 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
6) Nr XIX/137/16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 
budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 
budżetu gminy Gruta. 
7) Nr XIX/138/16 w sprawie Rocznego programu współpracy 
Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  
publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 
8) Nr XIX/139/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  
Rewitalizacji Gminy Gruta. 
9) Nr XIX/140/16 w sprawie określenia zasad wyznaczania  
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 
10) Nr XIX/141/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej  
w miejscowości Pokrzywno, oznaczonej jako działka nr 52/39 o 
pow. 0,0351 ha, zapisanej w KW nr TO1U/00048974/7. 
11) Nr XIX/142/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, 
oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej  
w KW nr TO1U/00057461/4.          M.W. 

 Promując czytelnictwo 
 W 2016 roku, przy dużym wsparciu Samorządu Gminnego, 
udało się nam zrealizować wiele zadań promujących czytelnictwo. 
Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom czytelnika.  
Realizując – wspólnie z Radami Sołeckimi – nasze małe projekty, 
po raz kolejny udowodniłyśmy, że książki czyta się dobrze  
zarówno w bibliotece jak i plenerze.  
 Zapraszając do dalszego wspierania naszej działalności przez 
Mieszkańców gminy, podziękowałyśmy Radom Sołeckim z Gruty, 
Nicwałdu i Okonina za pomoc w zorganizowaniu zajęć dla  
najmłodszych czytelników oraz w bieżących remontach  
pomieszczeń bibliotecznych w Nicwałdzie i Okoninie.  
Podziękowałyśmy za współpracę obrazkami wykonanymi przez 
najmłodszych czytelników z Okonina i Gruty. 
 PS Mamy do Państwa prośbę. Jeżeli w czasie przedświątecz-
nych porządków będą chcieli Państwo wyrzucić niepotrzebne  
panele podłogowe lub podobne materiały drewniane, bądź  
ceramiczne, z których można wyczarować dzieła sztuki, proszę  
o kontakt z bibliotekarkami.                      CC 

 Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej  

 

 IV Powiatowy Przegląd Piosenki Harcerskiej „Śpiewogranie 
'2016” (19-20 listopad) zorganizowany przez komendantkę Hufca 
ZHP Grudziądz harcmistrzynię Elżbietę Fabińską za nami.  
Harcerzy i zuchów tradycyjnie gościła szkoła w Boguszewie,  
dyr. Hanna Pęksa zawsze życzliwa harcerzom, jest instruktorką 
ZHP. Harcerze i zuchy współzawodniczyli w zdobywaniu  
statuetek i nagród rzeczowych, każdy patrol prezentował dwie 
piosenki. Jury, któremu przewodniczył Krzysztof Janikowski, 
uznało, że w kategorii „Zuchy” Złota Lilijka należy się  
2. Grudziądzkiej Gromadzie Zuchowej „Wiercipięty”, Srebrna 
Lilijka – Próbnej Środowiskowej Gromadzie Zuchowej z Mełna, 

 

 
 
 
 

Podsumowanie działań na rzecz seniorów  

 
 

 Stowarzyszenie Międzygminne Porozumienie Samorządowe  
– MPS z siedzibą w Okoninie zakończyło realizację projektu  
pn. „Siostry PCK powracają”,  dofinansowanego z   Ministerstwa 
Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego  
Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata  
2014-2020 – ASOS, przedsięwzięcie było realizowane w okresie 
od 1 lipca do 15 grudnia 2016 r.  Wszystkie zadania, które zostały 
założone udało się z powodzeniem zrealizować. Przypomnimy,  
że w ramach projektu  bezpłatne usługi opiekuńcze otrzymało   
30 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  pow. 60 roku 
życia, usługi te świadczyły również seniorki,  z  których sześć   
w  przeszłości pracowało jako  siostry PCK. Pracownice otrzymały 
odzież  i obuwie,  a część z nich miało do dyspozycji rowery  
zakupione w ramach projektu. Jak już pisaliśmy w poprzednich 
numerach oprócz usług opiekuńczych zaplanowano szereg  
wydarzeń z zakresu kultury. We wrześniu  odbył sie koncert:  
„Jak za dawnych lat”, który zgromadził  w świetlicy Mełno liczną 
widownię, zaś w październiku 50-osobowa grupa seniorów  
pojechała do teatru na spektakl Teatru Narodowego Operetki  
Kijowskiej w programie „Operetki czar” wystawiany w  Centrum 
Kultury Teatr w  Grudziądzu. Na  tym  nie skończyły się  
artystyczne wrażenia, ponieważ w listopadzie seniorzy pojechali do 

kina Helios w Grudziądzu na  film pt. „Piąta pora roku”.   
 To właśnie wydarzenia  kulturalne  wywołały najwięcej wzru-
szeń i emocji. Najbardziej cieszy fakt, że realizowany projekt przy-
niesie długofalowe efekty w postaci zintegrowania grupy osób ob-
jętych projektem. Zacieśnił więzi sąsiedzkie i koleżeńskie między  
seniorami oraz uświadomił, że towarzystwo innych ludzi,  jest im 
wciąż  potrzebne, by dłużej żyć i czuć się dobrze. Stowarzyszenie,  
również na przyszły rok będzie aplikowało o  dofinansowanie  
działań na rzecz seniorów i jesteśmy pełni nadziei, że ponownie 
uda nam się zdobyć środki finansowe. Te podsumowanie jest  
również okazją do podziękowań dla uczestników projektu, którzy 
pomimo niejednokrotnie zaawansowanego wieku znaleźli siły  
i chęci aby wyjść z domu i skorzystać z naszej oferty. Niezwykłą 
siłą i zaangażowaniem wykazały się również opiekunki, pokazały, 
że będąc na emeryturze, można być aktywnym i potrzebnym.  
 Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób  przyczynili 
się do realizacji działań w projekcie.  

Halina Kowalkowska 
Prezes Porozumienia Samorządowego -MPS  

Hodowcy i ich pierzaści podopieczni 
W Zespole Szkół w Grucie w 
Barbórkę 2016 r. Grudziądz-
kie Stowarzyszenie Hodow-
ców Gołębi Rasowych, Króli-
ków i Drobiu Ozdobnego 
zorganizowało XXXVIII już 
Wystawę, na której nie  
zabrakło hodowców oraz 
mieszkańców gminy.  

Było co oglądać – sala gimnastyczna, hol szkoły oraz plac przed 
budynkiem zapełniły się rasami czworonożnych i pierzastych  
okazów. Dominowały ptaki – oglądający mogli podziwiać między 
innymi gołębie pocztowe, garłacze pomorskie, loczki, pawiki,  
perukarze, wywrotki wschodniopruskie. Jak bogate są nazwy gołębi, 
tak różniły się one barwą i wielkością oraz upierzeniem.  

Wystawę zakończyła gala z wręczeniem pucharów hodowcom, 
którzy zaprezentowali szczególnie oryginalne okazy. Nagrody  
wręczali m.in. wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska oraz  
przewodniczący Rady Gminy Piotr Szynkowski, a w imieniu  
Komitetu Organizacyjnego Adam Schmidt.  

Obecni na gali dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Ficek  
i wicedyrektor Roman Zadykowicz podziękowali gościom  
za przybycie, wzorową organizację imprezy, a także zaprosili  
do dalszej współpracy.           (KF)  
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 Zapobiegamy pożarom  

 W starostwie grudziądzkim w piątek 9 grudnia jury spośród 
113 prac przesłanych na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  
Zapobiegamy pożarom (szczebel powiatowy) wybrało  
26 najciekawszych, najbardziej wartościowych artystycznie. 
Wszystkie wezmą udział w kolejnym, wojewódzkim etapie.  
 Znakomicie spisali się młodzi plastycy z gminy Gruta, jury 
doceniło prace pięciu autorów. W grupie przedszkolnej drugie 
miejsce (w każdej nagradzano pięć osób) otrzymała Maja  
Angowska ze szkoły w Słupie. W kolejnej (klasy 1-3) mamy aż 
trzy laureatki: II miejsce przypadło Mai Udzińskiej, III – Weronice 
Nowaczek (obie SP Plemięta), natomiast praca Agnieszki Szeląg 
(SP Nicwałd) otrzymała czwarte miejsce. W grupie III (klasy 4-6) 
jury przyznało trzecią lokatę Klaudii Kalickiej z podstawówki  
w Nicwałdzie.  
 Naszym zdolnym uczniom i ich nauczycielom serdecznie  
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w skali województwa 
kujawsko-pomorskiego.            Tekst RAS, foto H.A. 

 22 listopada – Dzień Kredki 

 

 Dziś Biedronki i Motylki zamieniły szarawy listopadowy 
dzień w barwny i kolorowy. Na początku zajęć rozmawialiśmy  
o roli kredek w życiu dziecka. Maluchy poznały różne ich rodzaje 
oraz sposób użycia.  
 Przypomnieliśmy sobie piosenkę Kolorowe kredki. Dzieci  
uczyły się, że nie służą one jedynie do kolorowania na kartce,  
ale także do malowania… buzi. Tego szczególnego dnia,  
na kartkach papieru, ilustrowały farbkami wyjątkowo duże  
kredki. Dzień zakończył się bajką o przygodach kredki oraz  
wystawą prac. Tak wesoło spędzony czas z pewnością na długo 
zostanie w ich pamięci.       Dyrektor Anna Materka 

 Uczennice z Nicwałdu najlepsze  

 

 17 listopada uczennice Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie 
wzięły udział w VII  Powiatowym Festiwalu Piosenki  
Żołnierskiej i Patriotycznej, zorganizowanym przez Szkołę  
Podstawową w Linowie. Jako solistka wystąpiła Marika  
Brzóskowska.  W kategorii zespołów do lat dziewięciu szkołę 
reprezentowały Martyna Kordalska, Emilia Mira, Kinga Saucha  
i Nikola Wocior. Dziewczyny zaśpiewały piosenkę Gdy byłem 
chłopcem, chciałem być żołnierzem.  
 W kategorii do lat dwunastu wystąpiły Marika Brzóskowska, 
Karolina Czarnota, Małgorzata Dziewicka i Wiktoria Stosur  
z piosenką Żołnierz i panna.  Obydwa zespoły zaprezentowały się 
bardzo dobrze i w swoich kategoriach zajęły pierwsze miejsce. 
Dziewczynki do konkursu przygotował instruktor muzyki  
Andrzej Derkowski.  
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!      A. Barczak 

Choineczki 

 Na popołudniowych zajęciach plastycznych dla dzieci 21  
i 23 listopada, instruktorka Katarzyna Ryzner zaproponowała  

 Ogólnopolski sukces – Chemia w rolnictwie  

 Pod koniec października uczniowie klas I-III przystąpili do VIII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Chemia  
w rolnictwie". Organizatorem była Grupa Azoty SA w Policach. 
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej 
dwuwymiarowej (płaskiej) dowolną techniką. Tematyka musiała 
dotyczyć działalności Grupy Azoty, wytwarzanych przez nią 
produktów oraz ich stosowania w rolnictwie. Uczniowie z Gruty 
wykonali liczne prace. Jednak każda szkoła mogła wysłać  
maksymalnie sześć.  
 Konkurs trwa już 8 lat i cieszy się ogromnym  
zainteresowaniem. W tym roku spłynęły prace z ponad 150 szkół 
z Polski. Spośród uczestników komisja wyłoniła 6 laureatów 

w kategorii prac indywidualnych i szkół. Nasza szkoła  
podstawowa znalazła się w zacnym gronie sześciu finalistów.  
Uczniowie: Patrycja Kurkus i Wiktor Kwiring z kl. IIa, Jakub  
Kowalczyk i Marcin Kowalczyk z IIb, Anna Bober i Karolina 
Worytko z kl. IIIa zdobyli wyróżnienie dla szkoły. Dodatkowo  
A. Bober otrzymała indywidualne wyróżnienie. Laureaci zostali 
zaproszeni na dwudniową galę finałową do Polic, dokąd udali się  
28 listopada pod opieką nauczycielki Hanny Dziubkowskiej  
i rodziców.  
 29 listopada odbył się finał gali podsumowującej konkurs,  
podczas którego nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przez 
Członków Zarządu Grupy Azoty. Jak mówili nasi młodzi artyści, 
było to dla nich duże wydarzenie, które zapamiętają na długo.  
Po emocjach związanych z ogłoszeniem ostatecznych wyników  
i wręczeniem nagród, uczestnicy zostali zaproszeni do Straży 
Pożarnej przy Zakładach Chemicznych „Police” SA Grupy Azoty. 
 W związku z sukcesem naszych uczniów 1 grudnia został  
zorganizowany apel, na który nasi mali laureaci przynieśli swoje 
nagrody, upominki i dyplomy. Dyrektor Krzysztof Ficek  
pogratulował uczniom i ich nauczycielkom sukcesu na skalę  
krajową. Podziękował również rodzicom za udział w wyjeździe  
na galę finałową. Następnie Hanna Dziubkowska opowiedziała  
o pobycie w Policach.  
 Zgłoszenie do konkursu zawdzięczamy firmie  
AMPOL-MEROL z Wąbrzeźna. Serdecznie dziękujemy pani 
Grażynie Piechowicz za pomoc w organizacji wyjazdu  
i przygotowanie nagród-niespodzianek dla wszystkich  
uczestników oraz za to, że była z nami w Policach.     
             Hanna Dziubkowska 

natomiast Zielona Lilijka – Próbnej Grudziądzkiej Gromadzie  
Zuchowej „Mali Odkrywcy”. W kategorii „Harcerze” zwyciężył 
patrol „Zaśpiewani” harcerzy 2. Grudziądzkiej Artystycznej  
Drużyny Harcerskiej „Gryf” i Próbnej Grudziądzkiej Drużyny 
Harcerskiej „Szarża”. Oni też otrzymali Złotą Lilijkę. Srebrna  
Lilijka powędrowała do 52. Drużyny Harcerskiej „Remus”  
z Wałdowa Szlacheckiego. Zielona Lilijka dostała się  
5. Grudziądzkiej Drużynie Harcerskiej „Cichociemni”. Jury  
wyróżniło także 12. Gromadę Zuchową „Radosne Skrzaty”  
z Boguszewa i 3. Gromadę Zuchową „Radzyńskie Ogniki”  
z Radzynia Chełmińskiego oraz 21. Środowiskową Drużynę  
Harcerską „Źrenice” z Mełna i 29. Grudziądzką Grunwaldzką  
Drużynę Harcerską „Trampy”.  

Wśród nagród rzeczowych znalazły się m.in.: ukulele,  
edukacyjny zestaw perkusyjny, cenne gry planszowe.  
Przedsięwzięcie wsparł powiat grudziądzki, gmina Gruta,  
SP w Boguszewie, Przedszkole Samorządowe w Mełnie oraz  
Firma JEST Jerzego Strużyny. Szczególne podziękowania należą 
się Alicji Jarmużewskiej, która kolejny raz ugotowała dla zuchów, 
harcerzy i ich opiekunów pyszny obiad. Za rok kolejne 
„Śpiewogranie” i jubileusz 5-lecia Przeglądu      (Lara) 
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wykonywanie ozdób choinkowych oraz małych papierowych  
choineczek. Czas po temu najwyższy, bo święta tuż, tuż.  
 Grupka dzieci z największą ochotą zabrała się za wycinanie 
kolorowych paseczków, które po chwili zmieniały się w serduszka. 
A te z kolei w łańcuszki. Jeśli natomiast chodzi o papierowe  
choineczki, to po wycięciu ich z papieru ozdabiane były cekinami. 
 Trzeba przyznać, że mali plastycy świetnie radzili sobie  
z wykonywaniem zaproponowanych ozdób.             (r)     

„Boże Narodzenie w poezji”  

 Zespół Szkół w Grucie gościł 8 grudnia  50. uczniów szkół 
podstawowych z naszej Gminy. Organizatorzy gminnego  
recytatorskiego konkursu pn. „Boże Narodzenie w poezji” byli 
mile zaskoczeni tak dużą liczbą dzieci, które deklamowały wiersze 
o tych szczególnych świętach.  
 Uczestników, w imieniu wójt Haliny Kowalkowskie, powitał 
sekretarz gminy Jarosław Poznański oraz dyrektor Zespołu Szkół 
Krzysztof Ficek. Panowie życzyli młodym recytatorom  
powodzenia i zdobycia jak najlepszych miejsc.      
 Należy wspomnieć, że w 2014 r., odbył się V Konkursu  
Recytatorski „Boże Narodzenie w literaturze”  
w SP w Boguszewie. Tegoroczny jest jego kontynuacją. W tym 
roku organizatorzy zaprosili do udziału uczniów wszystkich klas 
szkół podstawowych.  
 Deklamacji, często prezentowanych przez dzieci przebrane  
za Mikołaja, słuchały trzy komisje. Najmłodszych uczestników 
(klasy zero i pierwsza) oceniały: Anna Fabrykiewicz, Anna  
Piotrowska i Grażyna Jabłońska. Drugo- i trzecioklasistów  
– Mariola Miąsko, Anna Wiącek i Małgorzata Kwiryng. Natomiast 
recytatorów klas czwartych, piątych i szóstych – Izabela  
Ostrowska, Arleta Szulc i Stanisław Raginiak. 
 Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że tegoroczny 
konkurs w zmienionej formule stał na wysokim poziomie. Po dość 
długich naradach w komisjach jury przyznało nagrody i dwa  
wyróżnienia.  
Nagrodzeni uczniowie: klasy 0-I: miejsce I – Igor Kulwicki,  
SP w Słupie, II – Aleksandra Karwowska (Plemięta) i III – Vanesa 
John (Plemięta). Wyróżnienia: Lena Miąsko (Gruta- Dąbrówka 
Królewska) oraz Edyta Stolp (Plemięta).  
Klasy II-III: miejsce I – Zuzanna Kmiecik ze SP w Grucie,  
II – Wiktoria Maron (Gruta) i III Filip Fedrau (Plemięta).  
Klasy IV-VI: miejsce I – Magdalena Saucha ze SP w Nicwałdzie, 
II – Krzysztof Czarnecki (Plemięta) i III – Alina Rafalska 
(Boguszewo). 
 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, 
a najlepsi nagrody – książki o tematyce świątecznej oraz słowniki. 
Fundatorem była Celestyna Cichocka, kierownik Gminnej  
Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.  
Bibliotekarka Katarzyna Rafalska przygotowała dla uczestników 
słodki poczęstunek.  
 Organizatorzy dziękują dzieciom za liczny udział w konkursie  
i za ciekawe interpretacje wierszy.            Tekst: CC. Zdjęcia: RAS 

Mikołaj w przedszkolu  

 6 grudnia tradycyjnie przedszkole w Mełnie odwiedził  
św. Mikołaj. Długo oczekiwany wyjątkowy gość wywołał uśmiech 
na twarzach przedszkolaków. Gwiazdor został gorąco zaproszony 
przez maluchy do zabawy, tańca i śpiewu.  

Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz słodkie upo-
minki. Dzieci z ogromną radością zaprosiły Mikołaja za rok, obie-
cując, że czekając na niego będą bardzo grzeczne! 

Dziękujemy władzom samorządowym,  za „osłodzenie” tego 
dnia naszym przedszkolakom.             I.Z. 

Mikołaj, stroiki, łakocie  

 6 grudnia uczniów Szkoły Podstawowej w Słupie odwiedził 
Mikołaj i częstował cukierkami. Tego dnia odbył się też kiermasz 
świąteczny zorganizowany przez Radę Rodziców. Na stołach, 
oprócz najprzeróżniejszych, pięknych stroików i ozdób  
choinkowych, znalazły się też wypieki świąteczne oraz chleb  
z regionalnego przepisu, upiekła go sołtys Agnieszka Wesołowska. 
 Na każdego kupującego czekała niespodzianka w postaci  
słodkiego poczęstunku przygotowanego przez uczniów,  
wychowawców i rodziców.       
 W szkole było czuć, że święta tuż, tuż…           AK 

Szkolne Koło Caritas pomagało św. Mikołajowi  

 

  W niedziele 20 i 27 listopada 2016 r. uczennice ze Szkolnego 
Koła Caritas zbierały do puszek ofiary przeznaczone na paczki dla 
dzieci z okazji 6 grudnia. Tak jak każdego roku i tym razem  
mieszkańcy parafii w Okoninie wykazali się ofiarnością i chętnie 
wspomagali św. Mikołaja, by mógł spotkać się z dziećmi i obdaro-
wać je paczkami. Dziewczęta, które wspomagały św. Mikołaja to: 
Kinga Abramek, Aleksandra Cylka, Karolina Szkoła i Wiktoria 
Szymkiewicz. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce.         

Opiekunka SKC Dorota Kruszczyńska wraz z dziećmi ze SKC  


