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Nr  10 –11                                            Wydanie październik - listopad 2018 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 25 października 2018 r.: 

1) Nr XXXIV/248/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2018; 

2) Nr XXXIV/249/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gruta na lata 2018-2030; 

3) Nr XXXIV/250/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do ustalenia podatku rolnego 

na terenie gminy Gruta; 

4) Nr XXXIV/251/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

5) Nr XXXIV/252/18 w sprawie określenia obowiązującego na terenie gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek 

rolny i formularza informacji w sprawie podatku rolnego; 

6) Nr XXXIV/253/18 w sprawie określenia obowiązującego na terenie gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek 

leśny i formularza informacji w sprawie podatku leśnego; 

7) Nr XXXIV/254/18 w sprawie określenia obowiązującego na terenie gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek  

od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości; 

 8) Nr XXXIV/255/18 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli  

w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta; 

9) Nr XXXIV/256/18 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 2019; 

10)  Nr XXXIV/257/18 w sprawie Statutu gminy Gruta. 

 W trakcie uroczystej sesji Wójt Gminy Gruta podzięko-

wała radnym i sołtysom za współpracę w ostatniej kadencji  

i wręczyła pamiątkowe podziękowania —„najważniejszą   

rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, to przede wszystkim  

podziękować wszystkim radnym za 4 lata pracy i współpracy 

na rzecz dobra gminy. Zrobiliśmy dużą, dobrą robotę  

i  możemy z podniesionym czołem iść dalej, każdy tam, gdzie 

czuje się najlepiej, bądź tam, gdzie uzyskał mandat. Ja z całego 

serca bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście życzę zdrowia, 

bo nie ma ważniejszych rzeczy, jak zdrowie. Życzę dużo hartu ducha, samozaparcia i działania na rzecz dobra naszych  

mieszkańców. Tu mieszkamy, tu żyjemy i  nie bez znaczenia dla nas jest, co będzie się w naszej gminie działo. Gratuluję 

wszystkim radnym, którzy zostali wybrani na radnych do Rady Gminy  i mam nadzieję, że Państwo ten czas wykorzystacie  

efektywnie i będziecie pracowali dla dobra naszej gminy. I tego, jako mieszkanka gminy bym sobie życzyła  

i pewnie wszyscy, którzy na terenie naszej pięknej gminy mieszkają, bo zawsze mówię, że nasza gmina jest piękna.  

Tak więc wszystkiego dobrego z całego serca.”. Przewodniczący Rady Gminy Gruta w imieniu swoim oraz wszystkich radnych 

również podziękował za współpracę.                                                     Tekst: MW/foto: RAS 

 Minister rolnictwa na spotkaniu w Grucie 

 19 października w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Jana Ardanowskiego –  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  

z mieszkańcami i rolnikami gminy Gruta oraz powiatu grudziądzkiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez  

Panią  Małgorzatę Taranowicz. 

  Spotkanie podzielone było na dwie części. W części pierwszej  przedstawiciel rządu szeroko omówił  cały wachlarz  

problemów, z jakimi boryka się obecny rząd.   

 Część druga to pytania od mieszkańców powiatu grudziądzkiego, związane m.in. z uzyskaniem odszkodowań   

spowodowanych suszą.                       Tekst/foto: RAS  
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                          Uroczystość w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie 

  

 Nadanie imienia szkole to historyczne wydarzenie dla całej  

społeczności uczniowskiej. Tę niezwykłą uroczystość rozpoczęła Msza Święta  

koncelebrowana w kościele pod wezwaniem św.  Kosmy i Damiana w Okoninie,  

której przewodniczył  ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, Ordynariusz Toruński,  

wraz z księdzem proboszczem kanonikiem Markiem Wysieckim, proboszczem  

parafii w Okoninie oraz nauczycielem Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie.  Punktem  

kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie  przez Ekscelencję Biskupa sztandaru 

szkoły. Na zakończenie Mszy Świętej zabrała głos Pani Dyrektor  

Aleksandra Materka, dziękując  Ekscelencji Księdzu Biskupowi za poświęcenie 

sztandaru i modlitwę w intencji społeczności uczniowskiej. Podziękowania złożyli również przedstawiciele uczniów i rodziców. 

            Dalsza  część uroczystości odbyła się przed budynkiem szkoły.  Ekscelencja Ksiądz Biskup w asyście księdza  

Marka Wysieckiego i w obecności zaproszonych gości dokonał odsłonięcia i poświęcenia pomnika i tablicy pamiątkowej,  

a delegacje złożyły kwiaty. Następnie zaproszeni goście przeszli na płytę boiska na dalszą część uroczystości. Szczególnym  

momentem tego niecodziennego spotkania było przybicie gwoździ  do drzewca sztandaru  i odśpiewanie hymnu państwowego.  

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców uroczyście przekazali sztandar uczniom. Reprezentanci ośmiu klas  

złożyli ślubowanie, a cała społeczność odśpiewała hymn szkoły. Należy tu wspomnieć, że słowa szkolnego hymnu ułożył ksiądz 

Marek Wysiecki, a muzykę napisał nauczyciel Andrzej Derkowski. 

          Następnie zabrała głos Pani Wójt Halina Kowalkowska składając 

życzenia całej społeczności szkolnej i dziękując za dokonanie wyboru 

patrona.  Na ręce pani dyrektor życzenia i upominki złożyli również  

Pan Ryszard Bober - przewodniczący sejmiku województwa  

kujawsko-pomorskiego, Pani Anna Rafalska - zastępca przew. Rady 

Gminy, Pani Mirosława Kozicka - radna z Nicwałdu, dyrektorzy szkół  

i Centrum Kultury Gminy Gruta. Postać nowo wybranego patrona  

przybliżył i przedstawił zebranym prof. Waldemar Rozynkowski.  

Jednak największe wrażenie wywarło na wszystkich wystąpienie  

siostrzeńca bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego,  

pana Zygmunta Jaczkowskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością 

na uroczystości. Z wielkim wzruszeniem opowiedział o ciekawostkach z życia „Wicka” i ofiarował pamiątki po swoim wujku  

 i książki o naszym Patronie. Pani Aleksandra Materka, dyrektor szkoły, dziękując gościom za uświetnienie uroczystości swoją 

obecnością, wręczyła pamiątkowe statuetki. 

          Ważnym i wymownym akcentem uroczystości była opowieść o życiu naszego patrona Błogosławionego Księdza  

Stefana Wincentego Frelichowskiego zaprezentowana przez chór dziecięco - młodzieżowy parafii Okonin i uczniów naszej 

szkoły przygotowana pod kierunkiem p. Barbary Fiszer, p. D. Kruszczyńskiej i ks. M. Wysieckiego. 

          Po uroczystości goście przeszli do budynku szkoły, gdzie mogli się wpisać do księgi pamiątkowej. Następnie wszyscy 

zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia KGW Nicwałd. 

          Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo.  

Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszego  

Patrona. 

          Dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność wśród nas,  

za ofiarowane dla szkoły prezenty, a nade wszystko dziękujemy za serdeczne  

słowa i życzenia. Dziękujemy, że w tak szczególnym dniu byliście razem z nami 

 i uświetniliście swoją obecnością  naszą uroczystość i razem z nami  

przeżywaliście te niezwykle wyjątkowe chwile.  

 

                Tekst/foto: A. Materka/foto: J. Strużyna 

Z ksiąg USC  

We wrześniu 2018 r. w naszej gminie urodziło się 3 dzieci, 5 osób zmarło,  

    6 par zawarło związek małżeński. 
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      Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

      Wójt Gminy Gruta zaprosiła na spotkanie dyrektorów szkół,  

nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych z okazji  

obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

 Jak co roku wójt podziękowała licznie zebranym w sali urzędu 

za wytrwałość i sumienność w pracy edukacyjno-wychowawczej.  

Halina Kowalkowska podkreśliła również, jak ważne jest zaangażowanie  

w wykonywaną pracę i jak bardzo docenia wszystkie dodatkowe, pozalekcyjne 

 projekty, warsztaty i kółka tematyczne. Dzięki postawie nauczycieli z gminnych 

placówek oświatowych nasza młodzież może systematycznie rozwijać swoje pasje, 

poszukiwać hobby. Wójt podziękowała również wszystkim zebranym za to,  

że wspólnymi siłami udało się płynnie przejść przez problematyczną reformę  

edukacji. 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Gruta przyznała dyrektorom szkół, przedszkola oraz żłobka nagrodę 

Wójta. Dodatkowo na wniosek dyrektorów szkół nagrodę przyznano również dwóm wybitnym pedagogom, których praca  

 z młodzieżą przynosi znakomite rezultaty. Mowa tu o Pani Dorocie Kruszczyńskiej, która pracuje zarówno  

 w Szkole Podstawowej w Plemiętach, gdzie prowadzi Teatr Dziecięcy, jak w Nicwałdzie. Drugim z wyróżnionych nauczycieli 

jest Pan Tomasz Piwowarski, historyk ze Szkoły Podstawowej w Grucie, któremu zawdzięczmy wiele ciekawych projektów 

 oraz wydawnictw. Wspomniani pedagodzy przygotowują dzieci i młodzież z terenu gminy Gruta do licznych konkursów,  

olimpiad czy zawodów, z których wracają często jako laureaci bądź finaliści.  

Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół z okazji Dnia Edukacji  

Narodowej!                           Tekst/foto:  OK 

 Kolejne sukcesy młodych sztangistów 

 Duży sukces odnieśli nasi młodzi ciężarowcy z Klubu 

HORYZONT. W dniach 5-7 października na Mistrzostwach 

Polski U15 w Ciechanowie zdobyli dwa złote medale i – jak 

powiedział trener Zenon Osuch – zdeklasowali przeciwników! 

Na najwyższym stopniu podium stanęli Igor Osuch i Miłosz 

Średziński. 

 Igor osiągnął w dwuboju 276 kg (rwanie 127 i podrzut 

149) i ustanowił nowy rekord Polski w kategorii plus 85 kg. 

Mało tego, ten wyjątkowo silny i ambitny sportowiec został  

też najlepszym zawodnikiem w kategorii sinclair. Z kolei  

Miłosz w kategorii do 85 kg wyrwał 105 kg, a podrzucił 125 

kg (ogółem 230). 

 W zawodach startowali również Ksawery Witkowski 

(kat. do 50 kg i chociaż nie stanął na podium, to osiągnął dobry 

wynik 32 i 40 kg, zajmując 13. miejsce) i Borys Osuch (w kat. 

do 85 kg zajął 7. miejsce, uzyskując w dwuboju 66 i 80 kg – łącznie 146 kg). Ogółem w Mistrzostwach Polski udział wzięło  

prawie dwustu zawodników. 

 Bez przesady wyniki naszych sztangistów uznać należy za znakomite. To niewątpliwie przede wszystkim ich zasługa, 

ale „ojcem” sukcesów jest trener Z. Osuch, który – tak jest przyjęte – również został odznaczony dwoma złotymi medalami. 

Kolejny już raz w ostatnim czasie gratulujemy naszym sztangistom, którzy zasłużyli na gromkie i długie brawa! 

Tekst/foto: RAS 

 Od 11 października w GCK działa nowe Kółko Literackie, do którego należą uczennice klasy 6. SP w Grucie. 

 Dziewczęta na cotygodniowych zajęciach ze Stanisławem Raginiakiem będą się uczyć przede wszystkim deklamacji wierszy 

 i utworów prozatorskich. Uczennice zgłosiły swój akces do Kółka po rozmowie z polonistą Krzysztofem Fickiem, notabene 

dyrektorem szkoły, i S. Raginiakiem. Nauczyciel przekonał dziewczyny, że warto rozwijać swoje zainteresowania literaturą,  

a także uczyć się recytacji. Dodał też, że uczestnictwo w Kółku skutkuje wyższą oceną z języka polskiego.  

 W grupie są jeszcze dwie inne uczennice, które należały do Kółka Literackiego w poprzednim roku szkolnym,  

to Adrianna Brzyska i Dorota Wesołowska. 2 listopada dziewczęta zadebiutowały podczas Zaduszek Poetyckich.       Tekst: RAS 
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      Zakończyliśmy kolejne inwestycje! 

 Kolejna wyremontowana świetlica wiejska została oddana do użytku. Tym razem mowa o świetlicy w Annowie, w której 
nastąpiła przebudowa instalacji grzewczej oraz wymiana stolarki okiennej. Wydzielona została również dodatkowa łazienka. 
Przypominamy, że remont świetlic, zarówno tej w Annowie, w świetlicach wiejskich w Orlu, Słupie, Boguszewie oraz  
w Pokrzywnie, był możliwy dzięki pozyskaniu dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 W Mełnie natomiast wykonano przyłącze wodociągowe do ogródków działkowych. Zakończono również prace przy  
realizacji zadań: wykonania nakładki na drodze nr 041406C Gruta-Orle oraz pierwszego fragmentu (270 m.) ścieżki w parku  
w Grucie. Rozpoczęliśmy również realizację kolejnych inwestycji, o których pisaliśmy w poprzednim numerze „Głosu Gruty” – 
w trakcie termomodernizacji jest budynek Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Kulerskiego w Grucie. W budynku biblioteki 

ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz stropodach, a także wymienione zostaną drzwi 
wejściowe. 
 Miło nam również poinformować, że po sześciu przeprowadzonych  
postępowaniach przetargowych udało się wyłonić wykonawcę na realizację zadania 
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi 
wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński–Łasin–Rozdroże”. Jak już wcześniej  
informowaliśmy, na wykonanie zadania gmina Gruta otrzymała dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. Prace rozpoczną się jeszcze w listopadzie. Tekst/foto: OK 

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy pokrótce 

przedstawić Państwu sylwetki wieloletnich sołtysów  gminy Gruta. Kolejnym  

sołtysem, którego zaprosiliśmy do rozmowy, jest  Pan Jacek Szczepanek, sołtys 

Orla.  

Od ilu lat sprawuje Pan funkcję sołtysa w Orlu? 

Jest to moja czwarta kadencja. Zostałem sołtysem dokładnie 26 lutego 2003 r.   

Stanowisko objąłem po Stanisławie Ciernickiej, która sprawowała tę funkcję przez trzy 

kadencje. 

Co jest, według Pana, najważniejsze w sprawowaniu funkcji sołtysa? 

Najważniejsze to mieć kontakt z ludźmi. Umieć ich wysłuchać. Sołtys jest niczym  

terapeuta – wysłucha każdego, a następnie musi wyciągnąć wnioski - na co ludzie  

narzekają, jakich zmian by oczekiwali. Wtedy można ustalić priorytety i walczyć o to, 

co dla wsi najważniejsze. Sołtys musi słuchać tego, co ludzie mówią. 

Jaki był najtrudniejszy moment w pełnieniu przez Pana funkcji sołtysa? 

Najtrudniejszy jest okres zimowo-wiosenny. Zimą zawieje, ludzie rano próbują dostać 

się do pracy, a bywa tak, że muszą czekać, aż zostanie odśnieżone. Podobnie na wiosnę 

występują roztopy. Orle to specyficzna wieś, jest bardzo rozciągnięta, wciąż mamy 

wiele dróg utwardzonych, lecz nie asfaltowych. Co roku prawie połowa funduszu przeznaczona jest na łatanie dziur. Moim  

marzeniem jest, by w Orlu wszystkie drogi były asfaltowe. 

A jaki był najprzyjemniejszy aspekt bycia sołtysem? 

Dzięki funduszom małymi krokami dążymy do celu. Przez trzy kolejne lata robiliśmy chodnik – co roku po 100 m. Udało nam 

się postawić latarnię uliczną, która w znaczny sposób poprawiła bezpieczeństwo na drodze. Postawiliśmy kapliczkę przydrożną, 

mamy plac zabaw, trwa remont świetlicy. Również na trzy etapy podzielony jest remont drogi Orle-Gruta. Dzięki funduszom 

możemy powoli zmieniać oblicze naszej wsi.  

Czego życzy Pan mieszkańcom swojej wsi? 

Najważniejsze jest zawsze zdrowie. Dodatkowo zadowolenia w życiu osobistym, stabilizacji w pracy. Życzyłbym sobie,  

by nasza młodzież z terenów wiejskich bardziej angażowała się w pracę na rzecz wsi, ponieważ nie chciałbym, aby wszyscy 

młodzi musieli wyjeżdżać do pracy za granicą. Korzystając z okazji chciałbym, podziękować wszystkim Paniom  

zaangażowanym co roku w przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych.  

                Z sołtysem rozmawiała: OK. 

  W dniu 19 listopada 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Wójt  
Halina Kowalkowska wraz ze Skarbnikiem Gminy – Haliną Sauchą podpisała umowę na dofinansowanie Projektu  
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  w Gminie Gruta – etap II”. Całkowita  
wartość projektu wynosi  415 448,86zł. z tego Gmina Gruta otrzymała 353 131,53zł. dofinansowania. Projekt będzie realizowa-
ny w latach 2019-2021. Wsparciem zostanie objętych 55 osób w wieku aktywności zawodowej. Jego celem jest zapobieganie  
wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczno-zawodową. Realizacja w/w projektu jest ściśle powiązana z projektem 
pn. „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta” – który został zło-
żony w dniu 25.10.2018r. na kwotę dofinansowania 1 236 769,89zł. W ramach działań rewitalizacyjnych, planowane jest  
wyremontowanie trzech świetlic wiejskich w latach 2019-2020 w Dąbrowce Królewskiej, Jasiewie i Kitnowie. 
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           Nowy projekt biblioteki   „100 lat codzienności Polski” 

 Biblioteka w Grucie aplikowała do otwartego projektu Fundacji „Szkoła z klasą” i nasz wniosek został rozpatrzony  

pozytywnie. Od 15.10 do 30.11 będziemy realizować wspólnie ze szkołami projekt edukacyjno-animacyjny, który da dzieciom 

 i młodzieży okazję do refleksji na temat własnej kultury i tożsamości dzięki kontaktowi z fotografią historyczną. Udział  

w programie pozwoli młodym ludziom zwiększyć wiedzę historyczną i włączyć się w świadome świętowanie setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Pretekstem do rozmowy na ten temat będą fotografie prezentujące życie codzienne  

w okresie 1918-2018. 

 Znajomość kontekstu historycznego i kulturowego oraz ćwiczenia z analizy obrazu i warsztatów pisarskich pomogą  

młodym ludziom stworzyć własne teksty inspirowane zaproponowanymi przez nas fotografiami. Następnie uczestnicy będą  

rozsyłać je w formie pocztówek do przedstawicieli krajowych i lokalnych instytucji oraz losowo 

wybranych adresatów, licząc na odpowiedź zwrotną. Każda pocztówka będzie niosła podwójny 

przekaz – historię zawartą w zdjęciach z polskich archiwów oraz osobistą wiadomość  

od młodych ludzi. Projekt buduje więź zarówno z historią, jak i z odbiorcą kartki. 

Wszystkie odpowiedzi na wysłane kartki pocztowe będą spływać na adres Fundacji „Szkoła  

z klasą” – wiadomości zwrotne odeślemy oryginalnym nadawcom tak szybko, jak będzie  

to możliwe. W projekcie weźmie udział docelowo 80 młodych ludzi z terenu naszej gminy,  

a o efektach wysłanych listów i uzyskanych odpowiedziach poinformujemy po zakończeniu  

projektu.                     Tekst: A. Fabrykiewicz 

 

Jesienny plener w WTZ 

18 października w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie, w ramach projektu  

napisanego przez Stowarzyszenie Uśmiech, zorganizowany został plener jesienny.  

Na to szczególne wydarzenie zaproszeni zostali rodzice i opiekunowie naszych  

podopiecznych. Ideą tego przedsięwzięcia było tworzenie w parach (rodzic-opiekun/podopieczny)  

kompozycji jesiennej.  Uczestników projektu powitały Barbara Małgorzewicz - prezes Stowarzyszenia 

Uśmiech oraz Sylwia Jaszewska - kierownik Warsztatów  w Grucie. Podczas artystycznych zmagań panowała iście  

przyjacielska atmosfera.  Zaowocowało to pięknymi pracami. Wybrano jednak te trzy naj… i nagrodzono równorzędnymi 

nagrodami. Zwycięskie pary to: Teresa Klarkowska z synem Mateuszem, Andrzej Kędzior z córką Joanną i Danuta Szeliga  

z synem Łukaszem.  Projekt zakończył słodki poczęstunek.                                         Tekst/foto: WKW 

     Maluchów pierwsza wycieczka do ZOO 

   4 października, wspólnie z rodzicami, odbyła się pierwsza  

wycieczka podopiecznych ze żłobka „Bąbelek” do gdańskiego ogrodu  

zoologicznego w Gdańsku – Oliwie. Już w autokarze „bąbelki” były mocno  

rozemocjonowane. Ale czy można było im się dziwić?  

W naszych planach było zwiedzenie całego ZOO, a przede wszystkim nowo powstałej 

lwiarni. Pogoda dopisała, więc dzieci z przyjemnością  przyglądały się i podziwiały zwierzęta. 

Miały wyjątkową okazję poznać świat fauny z różnych stref klimatycznych, a przy okazji aktywnie spędzić czas  oraz czerpać 

radość ze wspólnej wycieczki z rodzicami. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym dostarczył wielu wrażeń i radości, był również 

wspaniałą lekcja przyrody. Do żłobka wróciliśmy wieczorem bardzo zmęczeni, ale…  

pełni wspaniałych wspomnień.                 

Nieszpory ludźmierskie 

W  Toruniu 14 października odbył się koncert zatytułowany Nieszpory ludźmierskie, będące modlitwą ku czci Matki 

Bożej Królowej Podhala. Skomponowane zostały do psalmów Leszka Aleksandra Moczulskiego, ze zbioru „Psalmy dla dzieci 

małych i dużych”.  

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki zaprosił mieszkańców całego regionu do udziału  

w tym niezwykłym koncercie poświęconym  świętemu Janowi Pawłowi II, patronowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

z okazji  40. rocznicy wyboru na stolicę Piotrową. 

Ogółem z Gruty na Nieszpory ludźmierskie pojechało 90 osób, dwoma autokarami. Wyjazd sponsorowała wójt gminy 

Halina Kowalkowska. Dwugodzinny koncert, w którym wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej  

w Bydgoszczy i soliści, był dla wszystkich ogromnym przeżyciem muzycznym i duchowym. I na pewno na długo pozostanie 

w pamięci jego uczestników.                Tekst: RAS  

Tekst/foto: M. Kaszuba
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11 listopada 

Święto Niepodległości 
 Wspólnie uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania Niepodległości!  

 11 listopada obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę  

niepodległości.  W związku z tym  na terenie naszej gminy odbyło się wiele  

imprez kulturalnych, dzięki  którym mogliśmy wspólnie uczcić tę ważną okazję. 

 Delegacja złożona z przedstawicieli władz samorządowych złożyła  

wiązanki kwiatów pod pomnikami w Słupskim Młynie, Grucie  

oraz na Cmentarzu Wojennym w Mełnie. Następnie w Grucie odbył  

się VII już Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, objęty patronatem  

honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.  

 W przeglądzie wzięło udział 9 zespołów z całego regionu. Wśród  

zwycięzców znaleźli się: zespół „Złota Jesień” z Grębocina (I miejsce  

oraz Nagroda Publiczności), „Złote Kłosy” z Jabłonowa Pomorskiego (II miejsce oraz  

Nagroda Wójta) oraz zespół „Złoty Wiek” z Gruty. Jury w składzie 

 Grzegorz Grzanka, Krzysztof Janikowski oraz Katarzyna Rafalska  

postanowiło wyróżnić jeszcze dwa zespoły: „Wrzosy” z Lubawy oraz „Pokolenia”  

z Lubicza Dolnego. Tradycją jest  już, że członkowie Rady Gminy Gruta podczas 

przeglądu przyznają własną nagrodę — tradycyjną gęś. Tym razem powędrowała ona 

na ręce kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z Dąbrówki Królewskiej. 

 Natomiast w kościele w Grucie została odprawiona Msza św. w intencji  

Ojczyzny. Z inicjatywy sołtysa wsi Mełno Cukrownia Henryka Zalewskiego oraz 

dzięki współpracy ze Scholą Parafialną oraz 21 DH ZHP z Mełna wszyscy   

zmierzający na mszę otrzymali piękne kotyliony wykonane przez SP Gruta oraz SP 

Boguszewo, GCK i WTZ w Grucie. 

 Z kolei obchody Niepodległości Polski w Boguszewie były  

odtworzeniem wydarzeń z 11  listopada 1927 roku,  opisanych w gazecie „Goniec 

Nadwiślański”. Wzorem dawnych mieszkańców Boguszewa, tworzących wówczas 

wspólnotę dość osobliwą, zorganizowano przemarsz przez wieś z gigantyczną flagą 

Polski, następnie wszyscy udali się w miejsce zasadzenia trzech Dębów  

Niepodległości w 1927 r., gdzie najmłodsi mieszkańcy Boguszewa odsłonili  

pamiątkową tablicę. Po czym licznie zebrani udali się na teren szkoły, gdzie  

zasadzono trzy dęby, a uczniowie zaprezentowali program artystyczny.   

Z okazji 100-lecia niepodległości wydana została również książka Pana Miłosława 

Fuszary pt. „Równia pochyła”. Za przygotowanie tej niezwykłej uroczystości  

odpowiada społeczność szkolna z Boguszewa, Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa 

oraz sołectwa Boguszewo oraz Mełno ZZD. 

Również w Słupie odbyły się uroczystości z okazji  

odzyskania przez Polskę niepodległości. W miejscowej szkole 

podstawowej 9 listopada odbył się uroczysty apel, natomiast 11 

listopada sołectwo wraz ze Stowarzyszeniem „Aktywna Wieś 

Słup” zaprosiło wszystkich do wspólnych obchodów, które  

rozpoczęły się Mszą św. w kościele w Słupie, następnie  

rozpoczęła się wspólna biesiada, na  której nie zabrakło patriotycznych słodkości. Na pamiątkę obchodów wydany został  

również kalendarz. 

 Z kolei Kółko Teatralne działające w SP Plemięta przygotowało sztukę pn. ”Pisk Białego Orła”. Premiera będzie miała 

miejsce 18 listopada o godzinie 15:00.  Dodatkowo w Szkołach Podstawowych w Nicwałdzie, w Plemiętach oraz w kościele  

w Okoninie można oglądać wystawę „Niepodległa”, przygotowaną przez Dorotę Kruszczyńską. 

 Również najmłodsi mieszkańcy gminy świętowali odzyskanie niepodległości w czasie Przeglądu Piosenki i Poezji  

Patriotycznej, przygotowanego przez Przedszkole z Mełna. Recytowane wiersze, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez 

najmłodszych zostało gorąco przyjęte przez zgromadzoną publiczność.  

Szczegółowe opisy wszystkich uroczystości związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę  

Niepodległości znajdą Państwo na stronie www.gruta.pl                                                           Tekst: OK./Foto: RAS/J. Strużyna 
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                 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 

 

             Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie  

jest ponownie w 2018 roku beneficjentem Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1. 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na budowanie nawyków  

czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja  

zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi 

czytelnictwa w naszej gminie, otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 486.00 zł. 

Pozyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych 

oraz książek dla dzieci i młodzieży. 

Wysokość dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Biblioteki w poprzednich latach wynosiła: 

 

 

Zapraszamy Państwa do odwiedzin naszych bibliotek i do czytania!                                                  Tekst: A. Fabrykiewicz 

2017 r. - 5 029,00 zł 2016 r. - 4 933,00 zł 2015 r. - 5 118,00 zł 

 Wieczorne granie, konkurs i … pożegnanie 

 To już osiem lat małej historii Gminnego Centrum Kultury.  By zaakcentować działalność tej placówki,  

12 października odbył się wieczór muzyczny Wieczorne granie. Wystąpiły zespoły PÓŁnaPÓŁ i TiM.  

 Po prawie dwugodzinnym śpiewaniu nastał szczególny moment: dyrektor Hanna Szumotalska wręczyła dyplomy 

 i nagrody rzeczowe czternaściorgu laureatom Wakacyjnego Konkursu Plastycznego 

Podwodny świat. Najlepsi plastycy otrzymali też Baśnie i legendy nasze, fundatorem 

publikacji była Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie. 

 Piątkowy wieczór to jeszcze jeden wymowny, aczkolwiek trochę smutny 

akcent: TiM opuściła Zuzanna Angowska, jej rozbrat z koleżankami wynika z faktu, 

że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania.  

 Szczególny wieczór, podsumowujący osiem lat działalności GCK, podobał się 

licznie zebranej publiczności, która niejednokrotnie prosiła o piosenkarski bis.  

                                      Tekst/foto: RAS     

 Ambitny ZŁOTY WIEK 

 

 To już sporo lat, jak śpiewa i zdobywa laury zespół muzyczny ZŁOTY WIEK. Tylko  

pogratulować. I, jak mówi „kierownik” Barbara Małgorzewicz, życzyć, by grupę wzmocnili nowi 

śpiewający.  

 Upływający czas przyczynia się niestety do tego, że opuszcza nas koleżanka  

lub kolega. I nijak temu zaradzić. Jest nas coraz mniej, ale to nie oznacza,  

że brakuje nam pomysłów muzycznych – zauważa pani Barbara. – Jestem  

przekonana, że niedługo znowu ktoś do nas dołączy, czekamy na panie i panów. 

 14 października zespół wystąpił w Wąbrzeskim Domu Kultury na XXI  

Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Twórczego Seniorów. Zaprezentował dwie piosenki.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary i dyplomy. Był czas na wymianę doświadczeń, rozmowy  

o swoich chórach czy zespołach. 

 Wcześniej, 6 października, ZŁOTY WIEK zaprezentował się na scenie w Świeciu nad Osą, w koncercie  

„Nasza Niepodległa”. Natomiast 11.11 wystąpi podczas VII Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej organizowanym  

corocznie w szkole w Grucie.  

 ZŁOTY WIEK swoimi piosenkami uświetnił także obchody Europejskiego Dnia Seniora w GCK.        Tekst/foto: RAS  

Miło nam poinformować, że złożony z końcem września 2018 r. przez dyrektor GCK Hannę Szumotalską wniosek do programu 

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI (projekt zatytułowany został Taniec na dobre samopoczucie) znalazł się w gronie  

ogólnopolskich finalistów i Gminne Centrum Kultury w Grucie otrzymało grant w wysokości 7.500 złotych! Realizacja projektu 

rozpoczęła się 1 listopada i zakończy 15 czerwca 2019 r. Na konkurs wpłynęło ponad tysiąc wniosków, dofinansowanie  

otrzymały 293 projekty na łączną kwotę 2 001 000,00 zł. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o szczegółach realizacji tanecznego przedsięwzięcia. 
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       UWAGA!  DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE    

Najbliższe szkolenia: 

Temat:   Rodzic w sieci 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Boguszewie oraz Szkoła Podstawowa w Słupie        

Na szkolenie można się zapisać w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 12 


