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INFORMACJE 

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Gruta w dniu  30 maja 2017 r.: 

 Najważniejszymi uchwałami podjętymi na XXIII Sesji w dniu 30 

maja 2017 r. były uchwała Nr XXIII/174/17 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budże-

tu Gminy Gruta za 2016 r. oraz uchwała Nr XXIII/175/17 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Gruta absolutorium z wykonania budżetu 

Gminy Gruta za  2016 r., które zostały podjęte przez radnych  

jednogłośnie. 

 Pani Wójt serdecznie podziękowała radnym za udzielenie  

absolutorium: „Z ogromną satysfakcją pracuję na rzecz naszej gminy, 

cieszę się, że mogę służyć naszym mieszkańcom, że mogę pracować  

z Państwem i wspólnie możemy poprawiać wizerunek gminy”.   

 Ponadto na sesji podjęto uchwały: 

1) Nr XXIII/167/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2017; 

2) Nr XXIII/168/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030; 

3) Nr XXIII/169/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego  

Zakładu Opieki zdrowotnej w Grucie za 2016 r.; 

4) Nr XXIII/170/17 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce; 

5) Nr XXIII/171/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gruta do realizacji projektu pn. „Aktywizacja  

zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta” w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01

-IZ.00-04-048/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO W K-P 2014-2020) w ramach Działania 

09.02.00 – Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne; 

6) Nr XXIII/172/17 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

7) Nr XXIII/173/17 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Wójt Gminy Gruta  

zaprasza wszystkie dzieci ze Szkół Podstawowych (klasy III-VI) i Gimnazjalnych na coroczny biwak.   

W tym roku biwak odbędzie się w miejscowości Piła Młyn w dniach 09-13.08.2017 r.  

Koszt biwaku to 75 zł/os. 

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z  Urzędem Gminy Gruta 

Bezpłatna Gazeta Samorządowa 
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INFORMACJE 

 Z ksiąg USC 

W maju 2017 r. w naszej gminie urodziło się 4 dzieci, 

10 osób zmarło. 

  Nikt nie zawarł związku małżeńskiego. 

           Stowarzyszenia w Gminie Gruta 

 Do promocji regionu przyczyniają się stowarzyszenia  

prężnie działające na terenie Gminy Gruta. Pielęgnują one  

dziedzictwo kulturowe okolicy, dbają o integrację społeczeń-

stwa oraz tworzą urozmaiconą ofertę działań popularyzujących 

regionalną spuściznę. Stowarzyszenia stanowią rów-

nież trzon, tak modnej obecnie, turystyki kulinarnej. 

Poniżej przedstawiamy krótki zarys  ich działalności. 

  

  

  

 Najstarsze w gminie Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z siedzibą w Mełnie działa od 2006 

r., a grochówka w ich wykonaniu słynie na cały region. Poza działalnością kulinarną organizują one imprezy dla dzieci, ferie 

zimowe i festyny rodzinne dla mieszkańców. 

 Koło Gospodyń Wiejskich z Nicwałdu – zarejestrowane zostało w gminie w 2009 r. (jednak w rzeczywistości działa 

już od 1976 r. – początkowo nie jako stowarzyszenie, lecz koło Gospodyń Wiejskich). Stowarzyszenie prężnie działa na wielu 

płaszczyznach – kulinarnej, organizacyjnej, integracyjnej czy edukacyjnej. Nie bez przyczyny Panie ze stowarzyszenia odzna-

czone zostały tytułem „Najpopularniejszego Koła Gospodyń Wiejskich” w powiecie grudziądzkim (2015 r.). Natomiast pre-

zes stowarzyszenia - Gabriela Rajnik – odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną.     

 Stowarzyszenie "Przyjaciele Boguszewa" powstało w styczniu 2010 r. jako inicjatywa oddolna mieszkańców  

sołectwa. Głównym celem działalności była i jest aktywizacja środowiska w działania na rzecz lokalnej społeczności.  

W chwili obecnej do stowarzyszenia należy już blisko 30 osób. Stowarzyszenie profesjonalnie zrealizowało kilka projektów  

w ramach mikrodotacji FIO, wzbogaciło również wyposażenie miejscowej świetlicy. 

 Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” z Plemiąt rozpoczęło działalność w 2011 r. Od tego czasu systematycznie  

integruje społeczeństwo, organizując festyny, wyjazdy krajoznawcze, akcje związane z bezpieczeństwem najmłodszych (m.in. 

Bezpieczne Wakacje), dożynki wiejskie, czy cykliczne spotkania „Przy wigilijnym stole”. Stowarzyszenie działa również  

na płaszczyźnie charytatywnej - wspiera finansowo osoby ciężko chore organizując np. zabawy charytatywne.  

 Również w 2011 r. zarejestrowano Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” w Słupie. Wśród sztandarowych projektów 

stowarzyszenia znajduje się „Noc Świętojańska” organizowana już od 5 lat. Na polu kulinarnym stowarzyszenie osiąga wiele 

sukcesów konkursowych – do specjalności zaliczyć można różnorodne dania z ziemniaka (nagradzane uszka ziemniaczane), 

domowe ciasta oraz wyborny chleb, którego receptura jest tajemnicą. Stowarzyszenie nieustannie pracuje nad dobrymi  

relacjami w regionie.  

 Z kolei Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno powstało w lutym 2012 roku. W okresie działalności zrealizowało 

wiele projektów mających na celu inicjowanie wydarzeń w  swojej małej ojczyźnie. Stowarzyszenie prężnie działa również na 

podłożu kulinarnym – w 2013 r. wygrało konkurs kulinarny organizowany w Przydworzu. Jak co roku stowarzyszenie  

współorganizuje wiele imprez, takich jak festyny rodzinne, imprezy charytatywne czy dożynki gminne. 

 Najmłodszym stowarzyszeniem działającym na terenie Gminy jest EMPIRIA Okonin. Ta, niespełna 3-letnia  

organizacja zrzesza już przeszło 20 osób, które aktywnie uczestniczą w organizacji festynów i imprez gminnych. Ponadto, 

korzystając ze zdobytych grantów (m.in. projektu „Inicjuj z FIO”), doposażają lokale pożytku społecznego, w których  

integrują środowisko lokalne. Chętnie współdziałają z miejscowymi Instytucjami Kultury i Oświaty.   

Z nieskrywaną   

satysfakcją  informujemy, iż już  

niebawem o naszej Gminie i działających tu Stowa-

rzyszeniach będą mieli Państwo okazję przeczytać  

w poradniku  kulinarnym   

Gazety Pomorskiej! 
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RELACJE Z WYDARZEŃ 

Gminne obchody Dnia Matki 

 W tym roku Boguszewo gościło Mamy w dniu ich święta. Za sprawą Gminnego Centrum 

Kultury, miejscowej Szkoły Podstawowej i Stowarzyszenia „Przyjaciele Boguszewa” mamy 

mogły zrelaksować się na pięknej uroczystości przy odrobinie słodkości, ciesząc oko występami 

artystycznymi najmłodszych. Recytowanie wierszy, występy zarówno małych (zespół TiM),  jak 

i dorosłych artystów (z zespołu Złoty Wiek), gromkie sto lat, oryginalne laurki i zjawiskowy tort 

sprawiły, że tego dnia żadnej mamie uśmiech nie schodził z twarzy! 
- Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, nieustającej miłości i szacunku ze strony dzieci! –  

winszowała mamom obecna na uroczystości wójt Halina Kowalkowska.  Do najpiękniejszych 

życzeń dołączyły również Hanna Szumotalska i Hanna Pęksa. 

Obszerną foto-relację w z wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej gminy: gruta.pl.  

 Również w ogrodzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie została zorganizowana 

uroczystość dla rodzin uczestników placówki. Odbyło się ognisko, poczęstunek i część  

artystyczna. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, czytając wiersze  

poświęcone tematyce rodzinnej. Podopieczni z terapeutami przygotowali również upominki.  

 W SP w Słupie, w podzięce za trud wychowania, opiekę i miłość, uczniowie  

zaprezentowali bogaty program artystyczny. Pięknie recytowane wiersze i  piosenki  

przedszkolaków oraz inscenizacja muzyczna pt. „Żabka mała” wzbudziły zachwyt  

wszystkich gości. Następnie z montażem słowno-muzycznym wystąpili uczniowie klas II-VI. 

Pięknie zaśpiewali i zagrali. Rodzice z radością i wzruszeniem oglądali występy dzieci.  

Uczniowie wręczyli rodzicom kwiaty, laurki i wykonane prezenty. Następnie wszystkich 

zaproszono na tort w kształcie serca!       

Baśnie i legendy nasze przez dzieci napisane i namalowane 

 

 Konkurs plastyczny „Nasze baśnie i legendy” zorganizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora 

Kulerskiego w Grucie oraz Szkołę Podstawową im. 16. Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach. Honorowy patronat objęli wójt 

Halina Kowalkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta Piotr Szynkowski.  

 Dyrektor szkoły Iwona Węcławska, witając zgromadzonych na uroczystości gości, zwróciła uwagę na duże zaangażo-

wanie dzieci oraz nauczycieli w tworzenie naszej współczesnej lokalnej historii. Podkreśliła znaczenie słów „Mała ojczyzna”. 

Z kolei wójt podziękowała wszystkim pedagogom za zaangażowanie oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

pasji i zainteresowań. Podkreślono również, że wszelkie działania artystyczne sprzyjają rozwojowi dzieci oraz wspaniale  

promują naszą gminę. Piotr Szynkowski wyraził również nadzieję na stworzenie warunków do rozwoju kolejnych grup  

zdolnej młodzieży. 

 Uroczystość (9 czerwca), na której wręczono nagrody zwycięzcom, uświetnił występ grupy „Papugi” prowadzonej 

przez Hannę Mrozińską. Pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zajęli: Aleksander Adaminios 

(przedszkolaki), Patrycja Jaranowska (klasy I-III), Jakub Nasieniewski (kolaż, klasy I-III), Zofia Cieszyńska (klasy IV-VI) 

oraz Amelia Wiśniewska (kolaż, klasy IV-VI). Pełną listę zwycięzców znajdą Państwo na stronie www: biblioteka.gruta.pl. 

 Miło nam poinformować, że owoce wieloletniej współpracy nauczycieli z uczniami gminnych szkół będą mogli  

zobaczyć Państwo już wkrótce w opracowaniu graficznym. 

Kolarskie emocje 

10 i 11 czerwca gmina Gruta ponownie gościła 

kolarzy i wszystkich miłośników tego sportu. 

Obył się IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski  

o Puchar Wójta Gminy Gruta. Pierwszego dnia 

uczestnicy rywalizowali na trasie Gruta—

Jasiewo—Gruta , drugiego natomiast na trasie 

S ł u p — J a s i e w o — G r u t a — O r l e — S ł u p .   

Na dystansie 5 km  uczestnicy rywalizowali w 

jeździe na czas. Drugą kategorią było kryterium 

uliczne. W wyścigu wzięło udział niemal 300 

kolarzy. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Szczegółowe wyniki wraz z klasyfikacją generalną znajdą Państwo na stronie internetowej www.alksstal.org  

http://biblioteka.gruta.pl/basnie-i-legendy-nasze-przez-dzieci-napisane-i-namalowane/
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RELACJE Z WYDARZEŃ 

  Czytanie porusza! 

 

 Miło nam było gościć nocą młodych czytelników  

w progach naszych bibliotek. Bibliotekarki z Gruty i Okonina czynnie 

uczestniczyły w trzeciej ogólnopolskiej akcji promującej czytelnic-

two. W Bibliotece w Okoninie w tym roku miały miejsce dwie Noce 

– dla starszej młodzieży licealnej i ponadlicealnej oraz dla młodszych 

(4-6 klasy podstawówki i gimnazjum), w których łącznie uczestniczy-

ło 25 osób. W mieniu Anny Fabrykiewicz dziękujemy czytelnikom z 

Okonina za szóste spotkanie Nocą w bibliotece. W Grucie w drugiej 

Nocy udział brało 15 uczniów ze szkoły podstawowej. Każde spotka-

nie przygotowane zostało wspólnie z czytelnikami.    

  

 

 

  

  

 Przy nocnym ognisku w Okoninie rycerz Zakonu Szpitala  

Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie – Wiesław 

Podsiadły opowiadał o swoim rzemiośle rycerskim, tradycjach i historii 

zakonu. W Grucie, gdzie rządy w tę pierwszą czerwcową noc przejął 

„Klub Zombiaków” – ekspertów od gier komputerowych, Mole Książko-

we spotkały się zawodnikami z klubu Grappler Grudziądz. Wspaniali mło-

dzi ludzie podarowali czytelnikom kilka godzin swojego czasu, sprawdzili 

ich wiedzę o sztukach walki i z innych dziedzin. Chętnie odpowiadali  

na różnego typu pytania.   

Organizatorzy dziękują za udział w spotkaniu 

Wyśpiewały sukces! 

 

 W sobotnie przedpołudnie (3 czerwca) w ogrodzie 

Gminnego Centrum Kultury odbył się III Festiwal Piosenki 

Wyśpiewaj sukces. Tym razem uczestnicy wykonywali utwory 

Seweryna Krajewskiego. Do konkursu stanęło osiem uczestni-

czek z gminnych szkół.  

Laureatami 3. już edycji festiwalu zostały: Martyna Kordalska,  

Karolina Bednarska oraz Milena Leśniak. Wszyscy uczestnicy 

zostali obdarowani nagrodami, dyplomami oraz słodkościami.   

 Festiwal uświetniły również występy ubiegłorocznych 

laureatek: Oliwii Walter i Aleksandry Cylka ze SP w Plemię-

tach oraz  Agaty Misiak z zespołu PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa Ja-

nikowskiego. 

- Cieszę się, że w gminie jest sporo uzdolnionych dzieci, a impreza GCK umożliwia im zaprezentowanie się na scenie i zdoby-

cie laurów - mówi Jarosław Poznański, sekretarz gminy, który w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej otworzył festiwal. 

Zdrowo, sportowo i hojnie! 

 28 maja na boisku przy Zespole Szkół w Grucie odbył się festyn pod hasłem „Dzień 

Zdrowej Rodziny”. Świetna zabawa była tym razem połączona z akcją charytatywną.  

Uzbierane środki - 4838,11 zł  z biegu charytatywnego przeznaczone zostaną na moderniza-

cję szkolnej biblioteki.  

 Na uczestników czekało zdrowe jedzenie oraz szereg atrakcji. Rodzice i dzieci mieli 

okazję zwiedzić minizoo, obejrzeć pokaz astronomiczny, wziąć udział w licytacjach i loterii 

fantowej, uczestniczyć w wielu konkurencjach sportowych, poznać metody samoobrony dla kobiet oraz wysłuchać  

prezentacji muzycznych i artystycznych przygotowanych przez uczniów. Imprezę uatrakcyjnił koncert akordeonowy  

grudziądzkiej grupy "Sweet Accordion". Ta słoneczna niedziela była okazją do rodzinnego i aktywnego spędzenia czasu,  

a także do integracji pracowników szkoły ze środowiskiem lokalnym.  

Organizatorzy dziękują za hojne wsparcie idei.  

Obszerną fotorelację z wydarzenia 

znajdą Państwo na stronie biblioteki! 

https://www.facebook.com/Grappler-Grudziadz-1698121593732576/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
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Wszystko dla dzieci z okazji ich święta! 

 W słoneczną niedzielę (28 maja) w SP w Nicwałdzie  na festynie  

spotkały się całe rodziny. Jak co roku impreza zorganizowana została  

dla społeczności szkoły i obfitowała w wiele atrakcji. Dzieci korzystały z kącika 

zabaw, salonu fryzjerskiego, foto-budki, konkursów organizowanych przez  

pracowników biblioteki, dodatkowo rozegrały mecz w piłkę nożną. 

 Powodzeniem cieszyła się loteria oraz przyjazd Klubu „Motocykliczni”  

z Grudziądza. Na festynie odbył się również pokaz sztuk walki z  grudziądzkiego 

Klubu GRAPPLER. Swoje umiejętności zaprezentowali Patryk Filipiak  

i Kacper Miąsko. Z kolei uczennice ze szkolnego koła muzycznego  

zaprezentowały swój repertuar.  Festyn obfitował również w wiele pyszności 

przygotowanych przez rodziców. 

 Również Słup hucznie świętował Dzień Dziecka. W sobotę 27 maja na terenie szkoły 

odbył się Festyn Rodzinny. Na dzieci czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Najmłodsi 

uczestnicy festynu mogli korzystać do woli z atrakcji, jakie zapewnił Picoland, m.in. suchy 

basen, zjeżdżalnia.  Czas umilały również  przejażdżki bryczką, konkursy oraz pokaz  

pierwszej pomocy zorganizowany przez strażaków z OSP Słup i OSP Gruta. Sporą atrakcją 

Dnia Dziecka był przyjazd Klubu Motocykliczni. Dzieci mogły podziwiać motocykle i  

skorzystać z krótkiej przejażdżki. 

RELACJE Z WYDARZEŃ 

 Dzień Dziecka zorganizowany w przedszkolu stał się okazją do zabawy  

i wielkiej radości. Atrakcją było oficjalne przekazanie drewnianego domku dla dzieci na 

placu przedszkolnym. Odsłonięcia dokonał kierownik ZGKiM w Grucie Tadeusz Ties, 

który życzył maluchom wspaniałej zabawy. Nie zabrakło zabaw ruchowych przy  

muzyce oraz słodkiego poczęstunku. 

 Również żłobek w oryginalny sposób świętował ten uroczysty dzień.  Zorganizo-

wane zostało tam piżama party. Nie obyło się bez bitwy na poduszki! 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat! 

Czytanie i zwiedzanie 

 Niemal 50-osobowe grono najlepszych czytelników miało okazję zwiedzić Bydgoszcz (8 czerwca). Zakończyliśmy  

w ten sposób konkurs dla czytelników, który Gminna Biblioteka Publiczna wraz z bibliotekami szkolnymi ogłosiła  

w październiku 2016 r. Miło nam poinformować, że najmłodsza czytelniczka miała 5 lat! Konkurs był jednym z działań  

promocyjnych biblioteki na rzecz rozwoju czytelnictwa. W programie wycieczki-nagrody znalazło się wiele atrakcji.  

W bibliotece wojewódzkiej czytelnicy odbyli  swoistą podróż w czasie od działu starodruków po bibliotekę multimedialną .  

Program zwiedzania obejmował: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. dr. Witolda Bełzy  

Starówka 

 27 maja odbył się w Nicwałdzie pierwszy Festyn Rodzinny. Jego 

celem było zachęcenie rodziców do spędzania czasu ze swoimi  

pociechami oraz dostarczenie dzieciom jak najwięcej radości i uśmiechu. 

 W tym dniu zapewniono wiele atrakcji najmłodszym, jak również 

zaproszonym gościom. Wśród nich były między innymi: pokaz taneczny 

dzieci, maskotka Myszka Mickey i Minionek, zjeżdżalnia i basen  

z piłkami, a także loteria fantowa. 
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SUKCESY 

Po raz kolejny I miejsce! 

 

 25 maja gimnazjaliści Zespołu Szkół w Grucie (Daria Rodzik, Patrycja Kikulska i Jan Nasieniewski) 

pod kierunkiem opiekunów Szkolnego Koła PCK Gabrieli Wojtaś i Małgorzaty Lazarowicz po raz kolejny 

zdobyli I miejsce  w Powiatowym Turnieju Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża Szkół  

Gimnazjalnych. Konkurs odbył się w Łasinie. Turniej składał sięz części teoretycznej dotyczącej wiedzy  

o Czerwonym Krzyżu, Międzynarodowym Prawie 

Humanitarnym oraz wiedzy z zakresu pierwszej  

pomocy, a także z części praktycznej, czyli szeregu  

scenek pozoracji, w trakcie których członkowie  

drużyn mieli za zadanie wykonać zadania ratownicze. 

- Cieszy fakt, że nasi uczniowie podnoszą poziom 

wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy,  

a także potrafią zastosować ją w praktyce. Ich  

sukcesy bezwzględnie promują naszą szkołę i gminę. 

Młodzież z Gruty odrobiła ważną lekcję historii 

 W Rzeszowie odbył się finał projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci – „Życie za Życie”, 

którego organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej. Na finał projektu przyjechało 260 uczniów  

i opiekunów z Polski. Grutę reprezentowali: Martyna Templin, Bartosz Czepkowski, Jan  

Nasieniewski, Wiktoria Pieniek, Julia Sądowska i Marta Guz oraz opiekunowie ks. Kamil Pańko-

wiec i Tomasz Piwowarski. Na gali młodzież zaprezentowała opowieść graficzną „Mój ojciec był  

dobrym człowiekiem” – historię rodziny Dmetreckich ratujących swoich żydowskich sąsiadów  

w czasie II wojny światowej. Opowieść powstała dzięki pomocy i życzliwości wielu ludzi, w tym 

wójt gminy Gruta – Haliny Kowalkowskiej. 

 Jan Piwowarski, gimnazjalista Zespołu Szkół w Grucie, został laurea-

tem finału 3. edycji Festiwalu Historycznego. Zajął I miejsce w powiecie gru-

dziądzkim.  Festiwal, któremu patronowali m.in. Kurator Oświaty w Bydgosz-

czy, Kurator Oświaty w Łodzi, ambasada Francji w Polsce, miał charakter 

konkursu i obejmował swoim zasięgiem województwo łódzkie i kujawsko-

pomorskie. Tegoroczna edycja festiwalu odbywała się pod hasłem „Okres  

napoleoński a sprawa polska na tle epoki”. 

 

Gratulujemy zdolnemu i ambitnemu uczniowi.  

Poezja po włosku! 

 

 Stanisław Raginiak, pracownik Gminnego Centrum Kultury w Grucie  

otrzymał II nagrodę w kategorii poezja publikowana w konkursie Stowarzysze-

nia Kulturalnego Metamorphosis przyznawaną w toskańskim Porto Santo Stefa-

no. Nagrodę za wiersz „Un giorno quando smettero' di amarti" w imieniu autora 

odebrała córka, która dokonała przekładu twórczości na język włoski. To nie 

pierwsze zagraniczne laury dla pisarza – otrzymał on jeszcze wyróżnienia  

w postaci publikacji w antologii pokonkursowej w organizowanym we Florencji 

konkursie Sacravita oraz w mediolańskim „La couleur d'un poeme".  

 

Serdecznie gratulujemy wszystkich sukcesów!    

Jubileuszowy Gminny Konkurs Wiedzy 

 17 maja w SP w Słupie  uczniowie stanęli w szranki X Gminnego Konkursu Wiedzy o Historii, Zabytkach i Przyrodzie 

gminy Gruta 2016/2017 rok. W jubileuszowych zmaganiach udział wzięły drużyny z Boguszewa, Gruty, Nicwałdu, Plemiąt 

oraz uczniowie SP w Słupie. Największą wiedzą popisał się duet z podstawówki w Boguszewie – Oliwia Chojnowska 

 i Sylwek Pluta. Kolejne miejsca przypadły: II – SP Nicwałd, III – SP Słup, IV – Plemięta i V – SP Gruta.  
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Zajęcia letnie dla dzieci  
Biblioteka w Grucie  

 31.07 - 04.08 godz. 10:00 - 14:00 

Biblioteka w Boguszewie /z GCK/  

03.07 - 07.07  godz.  09:00-12:00 

Biblioteka w Okoninie  

10.07- 14.07 godz. 10:00 - 14:00 

Biblioteka w Nicwałdzie /z GCK/  

10.07- 14.07 godz. 09:00 - 12:00 

Godziny pracy bibliotek 
Biblioteka w Grucie   
pon-pt  - zgodnie z aktualnie  
obwiązującymi godzinami pracy 
 
Biblioteka w Boguszewie  
pon-pt od 8:30 do 12:30 
 
Biblioteka w Okoninie  
pon-pt od 8:00 do 16:00 
 
Biblioteka w Nicwałdzie   
śr i pt od 8:00 do 13:00 
(w dniach 10.07-14.07  
od 9:00 do 12:00) 

W okresie wakacji biblioteki  

nie pracują w soboty.  

Szczegółowe informacje znajdą  

Państwo na stronie:  

biblioteka.gruta.pl 

W czasie wakacji biblioteki będą nieczynne w następujących terminach: 

 

Biblioteka w Grucie  od 06.07.2017 r. do 14.07.2017 r. 

Biblioteka w Boguszewie od 10.07.2017r., do 21.07.2017 r. 

Biblioteka w Okoninie od 20.07.2017r., do 04.08.2017 r. 

Biblioteka w Nicwałdzie 

- będzie nieczynna w dniach od 17.07.2017 r. do 21.07.2017 r. 

- będzie nieczynna w dniach od 08.08.2017 r. do 25.08.2017 r. 

Wakacyjny rozkład zajęć     

Internet – wynalazek stulecia czy ukryte niebezpieczeństwo? 

 Dobrodziejstwo XXI w., które w obecnych czasach może również  

wyrządzić wiele złego. Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo związane  

z uzależnieniem od Internetu  są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. To oni  

najczęściej  grają w gry online, surfują po stronach internetowych czy korzysta-

ją, z jakże modnych w ostatnim czasie, portali i aplikacji społecznościowych.  

Niestety czas spędzony przed ekranem komputera, telewizora czy telefonu  

komórkowego odbija się na codziennym życiu, relacjach z rówieśnikami 

 i rozwoju pasji. Potwierdzeniem tej tezy są puste boiska sportowe w okolicy. 

Gdzie jest nasza młodzież? Czy  my jako rodzice, opiekunowie wiemy,  

co robią w wolnym czasie? Niegdyś z boiska do późnych godzin wieczornych 

dobiegał śmiech i dziecięce krzyki, a teraz cisza. 

 Jako gmina staramy się zapewnić szereg atrakcji sportowo- kultural-

nych, tak by młodzi ludzie mieli bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych. W ten sposób dajemy alternatywę dla kuszących treści 

online. Jednak to Wy, drodzy rodzice jesteście najlepszymi strażnikami wolnego czasu swoich pociech. Należy otwarcie  

rozmawiać z młodzieżą o tym, czego szukają w Internecie oraz kontrolować, ile czasu spędzają przed komputerem.  

 Pragniemy, by dzieci z gminy Gruta świadomie korzystały z dobrodziejstw związanych z dostępem do sieci. By nie 

zaniedbywały kontaktów w życiu realnym. Dążymy do tego, by częściej poszukiwały własnej pasji przez sport, kółka  

tematyczne czy spotkania z ciekawymi ludźmi, aniżeli w Internecie. Poniżej prezentujemy kalendarz zajęć biblioteczno -  

kulturalnych, jakie odbędą się w naszej gminie w wakacje. Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa  

w nich!        
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Wydawcą Głosu Gruty jest Urząd Gminy Gruta               strona www:  gruta.pl 

Redaktor naczelna  - Renata Kurkus                                  email: redakcja@gruta.pl          Zapraszamy do kontaktu! 

Wakacyjny rozkład zajęć     

Miejscowość Data Godziny Miejsce 

Boguszewo 03.07 – 07.07 9:00 – 12:00 
Biblioteka Publiczna  

w Boguszewie 

Gołębiewko 03.07 – 07.07 12:30 – 15:30 
Świetlica RSP  

Gołębiewko 

Nicwałd 10.07 – 14.07 9:00 – 12:00 
Biblioteka Publiczna  

i SP w Nicwałdzie 

Mełno Cukrownia 10.07– 14.07 12:30 – 15:30 
Świetlica wiejska  

w Mełnie 

Kitnowo + Mełno ZZD 17.07 – 21.07 9:00 – 12:00 
Świetlica wiejska  

w Kitnowie 

Gruta 17.07– 21.07 12:30 – 15:30 
Gminne Centrum  

Kultury w Grucie 

Annowo 24.07 – 28.07 9:00-12:00 
Świetlica wiejska  

w Annowie 

Orle 24.07 – 28.07 12:30 – 15:30 
Świetlica wiejska  

w Orlu 

Plemięta 31.07– 04.08 9:00-12:00 
Świetlica wiejska  

w Plemiętach 

Pokrzywno 31.07 – 04.08 12:30 – 15:30 
Świetlica wiejska  

w Pokrzywnie 

Wiktorowo 07.08 – 11.08 9:00-12:00 
Świetlica wiejska  

w Wiktorowie 

Okonin 07.08.17 – 11.08 12:30 – 15:30 
Biblioteka Publiczna  

w Okoninie 

Salno +  

Dąbrówka Królewska 
14.08.17 – 18.08 9:00-12:00 

Świetlica wiejska  

w Salnie 

Słup + Jasiewo 14.08 – 18.08 12:30 – 15:30 
Świetlica wiejska  

w Słupie 

W przeddzień zakończenia roku szkolnego 

życzę wszystkim uczniom udanych, a jedno-

cześnie bezpiecznych wakacji. Korzystając  

z okazji, dziękuję nauczycielom i wszystkim 

pracownikom szkół za  zaangażowanie   

w pracę z młodymi ludźmi w roku szkolnym 

2016/2017!  


