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Wydanie Kwiecień 2017

W ten radosny, wiosenny czas, gdy na naszych oczach
kolejny raz życie pokonuje śmierć, życzymy pięknych
Świąt Wielkanocnych pełnych spokoju, radości i optymizmu,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szynkowski

Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska

XXII Sesja Rady Gminy Gruta
W piątek 31 marca 2017 roku odbyła się XXII Sesja
Rady Gminy Gruta, której przewodniczył Piotr Szynkowski.
Na obradach obecni byli wójt Halina Kowalkowska, sekretarz
gminy Jarosław Poznański oraz kierownicy niektórych
referatów UG. Podjęto następujące uchwały:
 Nr XXII/157/17 w spr awie dokonania zmian w budżecie Gminy
Gruta na rok 2017;
 Nr XXII/158/17 w spr awie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030;
 Nr XXII/159/17 w spr awie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
 Nr XXII/160/17 w spr awie okr eślenia zasad udzielania
dotacji z budżetu Gminy Gruta dla przedsięwzięć z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta;
 Nr XXII/161/17 w spr awie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Gruta w 2017 roku;
 Nr XXII/162/17 w spr awie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta,
przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych
kryteriów;
 Nr XXII/163/17 w spr awie okr eślenia kr yter iów obowiązujących w postępowaniu r ekr utacyjnym do pier wszej klasy
szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Gruta, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów;
 Nr XXII/164/17 w spr awie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustr oju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
 Nr XXII/165/17 w spr awie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych str aży pożar nych
za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych;
10) Nr XXII/166/17 w spr awie upoważnienia Wójta Gminy Gr uta do zawar cia dzier żawy na czas nieokr eślony. M.W.

Spotkanie z kulturą żydowską
Mój ojciec był dobrym człowiekiem… to historia rodziny
Adolfa i Otylii Dmetreckich uhonorowanych medalem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata za bezinteresowną pomoc niesioną Żydom
w czasie II wojny światowej, opowiedziana przez ich córkę Janinę
Dmetrecką. Na jej podstawie młodzież naszego gimnazjum stworzyła
opowieść graficzną ukazującą losy rodziny Dmetreckich.
Historia ta stała się pretekstem do przybliżenia lokalnej
społeczności kultury żydowskiej. Opowiedzieli o niej i o roli ksiąg
w judaizmie przedstawiciele Gdańskiej Gminy Żydowskiej Michał
Rucki i Jakub Skrzypczak. Obecni na spotkaniu w szkolnej sali
gimnastycznej mogli obejrzeć Torę, Talmud i zadawać pytania
naszym gościom.
Głównym ogniwem spotkania była jednak opowieść graficzna, którą po wystąpieniu członków gminy żydowskiej
przedstawiły Adrianna Brzyska, Wiktoria Pieniek i Kamila Wesołowska. Uczennice wcieliły się w role bohaterów oraz narratora
opowieści, do której zdjęcia powstawały w Grucie, Toruniu, Mełnie, Dąbrówce Królewskiej czy Rulewie.
Spotkanie z judaizmem i Polakami – Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata – zakończyła opowieść dyrektora Muzeum
Stutthof w Sztutowie Piotra Tarnowskiego oraz pracownika naukowego doktor Danuty Drywy, którzy przedstawili życie
więźniów w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof, posługując się bogatym materiałem fotograficznym oraz
przywiezionymi przez siebie na krótką wystawę czasową artefaktami (pierścionki, obrączki, obrazki namalowane przez
więźniów).
Zakończeniem spotkania były podziękowania dla osób, które udzieliły wsparcia twórcom opowieści graficznej. Jako
wyraz wdzięczności za okazaną pomoc otrzymali oni jej wersję drukowaną. Również w tym samym czasie głos zabierali
zaproszeni goście: wójt Halina Kowalkowska, ks. prałat Wojciech Niedźwiecki, wiceprzewodniczący Gdańskiej Gminy
Żydowskiej Michał Rucki oraz dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Ficek, który w imieniu organizatorów wręczył darczyńcom
podziękowania.
Spotkanie w marcowy wieczór zakończyła wspólna modlitwa o pokój, którą razem odmówili ks. kanonik Henryk
Szczodrowski oraz Michał Rucki.
Po zakończeniu spotkania wielu gości jeszcze długo dyskutowało ze sobą przy ciastkach i kawie.
Opowieść graficzna powstała w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci – życie za życie”
z inicjatywy i pod kierunkiem katechety ks. Kamila Pańkowca oraz nauczyciela historii Tomasza Piwowarskiego.
To interesując spotkanie odbyło się 20 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Grucie.
(TP.) Foto: RAS

Grudziądz zapamięta… Plemięta
Przedstawienie Królowa śniegu H. Ch. Andersena
w wykonaniu Koła Teatralnego Szkoły Podstawowej
w Plemiętach, 30 marca 2017 roku miało swoją premierę w
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Ten wyjątkowy dzień
bez wątpienia na długo zapisze się w pamięci małych aktorów oraz widzów – uczniów grudziądzkich szkół i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gruty i Środowiskowego Domu Samopomocy z Dąbrówki Królewskiej. Kulturalne wydarzenie zaszczyciły Halina Kowalkowska – wójt
gminy Gruta oraz Renata Kurkus – inspektor oświaty.
Publiczność powitała Iwona Węcławska, dyrektor szkoły
w Plemiętach.
Po chwili na scenie pojawili się aktorzy.
W tle uwagę widzów przyciągała wyjątkowa, wręcz
bajkowa scenografia.
Kilka minut po godz. 11 rozpoczęło się przedstawienie. Doskonale opanowane role, przepiękne stroje, ciekawe piosenki
i muzyka, wszystko to sprawiło, że widzowie przez prawie godzinę przebywali w innym, baśniowym świecie.
Potwierdzeniem tego były gromkie oklaski po zakończeniu Królowej śniegu.
To było wyjątkowe, znakomicie pod każdym względem przygotowane przedstawienie.
Słowa uznania należą się wszystkim, bez wyjątku, uczniom-aktorom.
Osobne gratulacje należy skierować pod adresem nauczycielki Doroty Kruszczyńskiej i księdza proboszcza parafii
okonińskiej Marka Wysieckiego.
Słowa pochwały kierujemy również do dyrektor Iwony Węcławskiej, Agnieszki Abramek, Małgorzaty Nowaczek
i dziewcząt Kingi i Oli, które w dzień poprzedzający spektakl przez wiele godzin przygotowywały scenografię.
Już po zakończeniu widowiska na scenie wykonana została pamiątkowa fotografia. Do aktorów dołączyła wójt Halina
Kowalkowska, która nie kryła wzruszenia i dumy, że uczniowie z gminy Gruta tak pięknie zaprezentowali się na dużej scenie.
Tekst/foto: RAS

Recytowali w Grucie i Łasinie
To była już 18. edycja tego ambitnego i ważnego wydarzenia recytatorskiego. Konkurs odbył się w Gminnym Centrum
Kultury 6 marca 2017 roku, otworzyła go i uczestnikom życzyła „prawdziwie złotych ust” Halina Kowalkowska, wójt gminy
Gruta. W konkursie udział wzięło 46 dzieci z gimnazjum, podstawówek i przedszkola. Na eliminacje powiatowe (Łasin,
16 marca) zakwalifikowano dwadzieścioro deklamatorów. Laureaci, po cztery osoby z pięciu grup, otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe. Organizatorami ZŁOTYCH UST byli: wójt H. Kowalkowska, Gminna Biblioteka Publiczna i GCK w Grucie.
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A oto lista laureatów, którzy awansowali do łasińskiego etapu: kat. I (najmłodsi) – Zofia Kwiatkowska, Wiktoria Stankiewicz,
Szymon Żebrowski i Igor Kulwicki. Kat II: Julia Steciuk, Wiktoria Maron, Bartek Berbelicki i Szymon Lewandowski.
Kat. III: Bianka Wircińska, Oliwia Walter, Klaudia Paprocka i Martyna Brzyska. Kat. IV: Magdalena Saucha, Nikodem
Worytko, Alina Rafalska i Oliwia Jaranowska. Ostatnia grupa to gimnazjalistki, tu najlepsza okazała się Sandra Chałat,
drugie miejsce wyrecytowała Kamila Wesołowska, III – Adrianna Brzyska, a IV Martyna Templin.
Tegoroczny konkurs stał na bardzo dobrym poziomie. Należy pogratulować wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom.

Laury w powiecie
16 marca w Łasinie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Złote Usta. Udział
w nim wzięły 84 osoby, od przedszkolaków po gimnazjalistów. Jury pod
przewodnictwem Ewy Paszkowskiej nagrodziło również naszych recytatorów.
I tak w grupie najmłodszych (przedszkolacy i uczniowie zerówek) Zofia
Kwiatkowska z Przedszkola Samorządowego w Mełnie zajęła 4 miejsce.
Spory sukces – I miejsce – odniósł Nikodem Worytko ze Szkoły Podstawowej
w Grucie (na zdjęciu). W tej samej grupie bardzo dobrze wypadła Alina Rafalska
ze Szkoły Podstawowej w Boguszewie.
Brawo nasi recytatorzy!
RAS

Pamięć o Kulerskim
W przeddzień rocznicy urodzin Wiktora Kulerskiego
Celestyna Cichocka, kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Grucie, zorganizowała spotkanie z panią Karolą
Skowrońską z Grudziądza, wieloletnią dyrektor Biblioteki
Miejskiej.
Patronatem honorowym to ważne spotkanie objęła wójt
Halina Kowalkowska.
K. Skowrońska szeroko omówiła życie, działalność
wydawniczą i polityczną W. Kulerskiego, urodzonego
20 marca 1865 w Grucie, a zmarłego 18 września 1935
w Owczarkach koło Grudziądza.
– Rozbudzona potrzeba pisania skierowała Kulerskiego
w stronę dziennikarstwa. Zdecydował się na założenie polskiej gazety z siedzibą w Grudziądzu. Pierwszy numer
Gazety Grudziądzkiej ukazał się w 1894 roku – mówiła między innymi K. Skowrońska, która wiele lat pracy zawodowej poświęciła wydawcy z Gruty.
To dzięki jej staraniom książnica w Grudziądzu posiada bogate zbiory związane z wydawnictwem W. Kulerskiego.
Warto dodać, że biblioteki w Grudziądzu i Grucie noszą jego imię.
– Wiktor Kulerski jest chlubą nie tylko tej gminy. Jego dokonania na rzecz polskości są nie do przecenienia. Ten człowiek
dokonał rzeczy niebywałych. Wydawana przez niego Gazeta Grudziądzka miała jeden z największych nakładów w Europie
i docierała na inne kontynenty – mówiła na koniec prelekcji pani Karola.
To było ważne spotkanie. Zainteresowanych osobą W. Kulerskiego zapraszamy na strony internetowe, gdzie można znaleźć

„Z TEJ MOWY NICZYM ZE ŹRÓDŁA CZERPIESZ SIŁĘ SWĄ..."
23 lutego w Zespole Szkół w Grucie odbyły się obchody Dnia Języka Ojczystego.
To bardzo ważne święto, którego celem jest zwrócenie uwagi ludzi na tak często
lekceważony skarb każdego narodu - mowę ojczystą.
W ramach obchodów tego święta cała społeczność naszej szkoły miała okazję obejrzeć
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy piątej, pod opieką Janiny
Śródki. Oprawę muzyczną z uczennicami gimnazjum zapewniła Barbara Małkiewicz.
Druga część uroczystości została przygotowana przez Bożenę Zadykowicz, która z klasą
IIIb zorganizowała konkursy językowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Z pułapkami mowy polskiej najlepiej poradzili sobie przedstawiciele klasy VI, w konkursie
gimnazjalnym triumfowali uczniowie klasy IIIb.
Na uwagę zasługuje emocjonalne zaangażowanie publiczności, która żywo dopingowała
swoje drużyny.
J. Ś.

Regionalny Konkurs Historyczny
Uczennice naszej szkoły Julia Buczkowska, Agnieszka Maciejewska i Patrycja Kikulska
rywalizowały w Świeciu nad Osą w Regionalnym Konkursie Historycznym „Polska Piastów”.
Do finałowej ósemki zakwalifikowała się Patrycja Kikulska, która po zaciętej rywalizacji
i dodatkowej dogrywce, zdobyła II miejsce, wykazując się wysoką wiedzą z gospodarki, polityki
i kultury okresu piastowskiego w Polsce.
T. P.
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Hals bawił Panie
Gminne Centrum Kultury w Dniu Święta Kobiet zaprosiło panie
z naszej gminy na koncert zespołu HA LS. Popołudniowa impreza
odbyła się w świetlicy Mełna Cukrowni. Spotkanie otworzyła dyrektor
Hanna Szumotalska, która przypomniała historię święta, a także złożyła
życzenia.
HALS przez półtorej godziny bawił publiczność polskimi
piosenkami-przebojami i dowcipami. Zabawa była znakomita.
W przerwie występu na scenę weszły gimnazjalistki: Kamila,
Sandra, Mirela i Malwina z Kółka Literackiego GCK. Dziewczyny
zaprezentowały kilka lirycznych wierszy związanych ze Świętem
Kobiet. Spotkanie w Mełnie to również kawa i ciasto. Wypieki
zafundowały stowarzyszenia oraz osoby prywatne. Na koniec spotkania
H. Szumotalska podziękowała występującym i paniom, które tak licznie
zjawiły się na swoim święcie.
Tekst/foto: RAS

Kameralnie = pięknie
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie z okazji
Święta Kobiet zorganizowało spotkanie dla działających w nim pań,
zaproszone zostały również mieszkanki tej miejscowości.
Uroczystość to przede wszystkim życzenia dla pań z Nicwałdu
od obecnej na spotkaniu wójt Haliny Kowalkowskiej, także od Gabrieli
Rajnik – prezes lokalnego Stowarzyszenia – oraz sołtysa wsi Kazimierza
Suszka, który wręczył kobietom symboliczny kwiatek.
W spotkaniu udział wzięły również radna Mirosława Kozicka, Renata
Kurkus, inspektor oświaty Urzędu Gminy oraz Hanna Szumotalska,
dyrektor GCK.
(tng)

Słup - Święto Pań
Dzień Kobiet w naszej szkole upłynął w wyjątkowo miłej
i pogodnej atmosferze. Na dobry początek dnia chłopcy wręczyli
koleżankom oraz paniom upominki. Natomiast Samorząd
Uczniowski, pod opieką Katarzyny Sprawskiej i Anny Wiącek,
przygotował miły i ciekawy program artystyczny.
Po życzeniach złożonych wszystkim paniom przez dyrektora
Andrzeja Kurnika głos zabrali przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego, którzy również złożyli życzenia oraz zaśpiewali
piosenki przygotowane specjalnie na tę okazję.
Dużo radości dostarczył wszystkim zebranym pokaz mody. W roli
modelek wystąpiły nasze urocze uczennice.
Na zakończenie chłopcy wręczyli wszystkim – małym i dużym
– kobietom kwiaty wykonane przez uczniów.
AK

Święto i kino
8 marca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie na wszystkie panie
czekała niespodzianka. Ich koledzy przygotowali wspólne śniadanie
i dekoracje oraz wiersze, piosenki, kwiatki i oczywiście życzenia.
W rewanżu panie odwzajemniły się słodkim poczęstunkiem.
Z kolei 14 marca uczestnicy i kadra WTZ wyjechali do Grudziądza
do kina na polską komedię romantyczną Porady na zdrady. Film wszystkim
bardzo się podobał i nieźle nas rozbawił. Polecamy go wszystkim. Przed
seansem niektórzy skorzystali z promocji w sklepach odzieżowych
i wysupłali pieniądze na wiosenną garderobę. Natomiast inni, którzy nagle
poczuli głód, udali się na przepyszne B-smart w KFC.
WKW

Trochę plastycznie, trochę tanecznie
20 marca cykliczne poniedziałkowe zajęcia plastyczne dla dzieci w Gminnym
Centrum Kultury przebiegały nieco inaczej. I to za sprawą ich samych, ponieważ
poprzedniego tygodnia zwróciły się one z prośbą do dyrektor Hanny
Szumotalskiej, aby od czasu do czasu zamiast rysowania, malowania i wycinania
mogły trochę… potańczyć. Pomysł został zaakceptowany.
Zajęcia ruchowe i muzyczne poprowadziła wolontariuszka Natalia Szumotalska.
Zaczęło się od rock and rola, dynamicznego tańca i śpiewania specjalnie
przygotowanej piosenki. Były też inne pląsy. Wolontariuszka miała dla
podopiecznych nie lada gratkę, najlepiej tańczące dzieci otrzymały w prezencie
naszyjnik hawajski.
(tng)
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Strażacy edukują
17 marca w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie odbyło się spotkanie
uczniów ze strażakami, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Prewencyjnej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej „Nie dla czadu”.
Podczas zajęć, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie
zdobyli wiedzę na temat zasad zapobiegania zatruciom dwutlenkiem węgla.
Uczestniczyli także w pokazie udzielania poszkodowanym pomocy
przedmedycznej.
Na zakończenie strażacy z OSP w Grucie zaprezentowali sprzęt
ratowniczy, jakim posługują się strażacy podczas akcji ratowniczych.
Nauczyciel i dzieci serdecznie dziękują księdzu Kamilowi
Pańkowiec i Maciejowi Osmańskiemu za przeprowadzenie spotkania.
AB

Kangur Matematyczny 2017
16 marca 2017 r. po raz dwudziesty szósty odbył się Międzynarodowy
Konkurs „Kangur Matematyczny" dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. W 1990 r. Kangur odbył się po raz pierwszy
w Europie i za sprawą francuskich matematyków został rozpropagowany
w wielu krajach świata. Idea konkursu rozprzestrzenia się dzięki organizacji
„Kangur bez granic", od 1995 r. istniejącej pod egidą Rady Europy.
Główną umiejętnością badaną podczas tych zmagań jest logiczne myślenie.
Kangur jest najpopularniejszym konkursem matematycznym na świecie. Także
w naszej szkole cieszy się wielkim zainteresowaniem.
W tym roku przystąpiło do niego 21 uczniów w trzech kategoriach
wiekowych: Żaczek, Maluch i Beniamin. Najmłodszym uczestnikiem
był Adrian Wiśniewski z kl. II, a najliczniejszą grupę stanowiła kl. VI. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu konkursu otrzymali
układankę-breloczek "Magiczny sześcian".
Dziękujemy dyrektorowi Andrzejowi Kurnikowi za dofinansowanie i uroczyste rozpoczęcie konkursu oraz Patrycji Niecał
za pomoc przy czynnościach organizacyjnych. Przygotowaniem i organizacją Kangura zajęła się nauczycielka matematyki
Regina Sadowska. Teraz pozostaje już tylko oczekiwanie na wyniki...
(AK)

Wielkanoc
Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas. Kościół katolicki uznaje to święto za najważniejsze w r oku. Większość
Polaków również w te dni poświęca czas na uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych, a także na spotkania w gronie
rodzinnym. Z okresem Świąt Wielkanocnych wiąże się wiele tradycji. Część z nich zachowała się do dzisiaj, jak np.:
przygotowywanie palm wielkanocnych na Niedzielę Palmową, która symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.
Rozpoczyna Wielki Tydzień. Kiedyś w Polsce nazywana „Wierzbną”, ponieważ gałązki wierzby zastępowały palmy.
Święconka – w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, które później spożywamy na świąteczne śniadanie.
Ta pogańska tradycja została uświęcona przez Kościół. Choć zawartość koszyczka różni się w zależności od regionu,
to w żadnym nie może zabraknąć: jajka, baranka, soli, chleba, kiełbasy i chrzanu. Niedziela Zmartwychwstania
– Wielka Niedziela rozpoczyna się od uroczystej mszy – rezurekcji. Później cała rodzina zasiada przy stole i spożywa świąteczne
śniadanie, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się poświęconym jajkiem.
Pisanki – pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane. Każdy kolor symbolizuje coś innego. Fioletowy
i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na krzyżu krew Chrystusa, zielona, brązowa i żółta wyrażają radość.
W naturalny sposób jajka można zafarbować gotując je w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu.
Śmigus-dyngus czyli lany poniedziałek to pogańskie święto symbolizujące budzenie się pr zyr ody do życia or az
oczyszczenie z zimowego brudu. Przepowiednia mówi, że im mocniej oblana panna, tym większe szanse na szybkie
zamążpójście.
R.K.

Wielkanocne cudeńka
Widoczne na zdjęciu wielkanocne cudeńka wykonane zostały 22 marca w Gminnym
Centrum Kultury na Zajęciach Plastycznych dla Dorosłych. Ambitne, pomysłowe,
cierpliwe i pełne fantazji panie dały – kolejny już raz – upust swoim artystycznym
talentom.
(ars)

Zapowiadamy i zapraszamy
Gminne Centrum Kultury proponuje:
11 kwietnia godz. 18.00 Na Golgocie ciągle stoi krzyż – wieczór poezji wielkanocnej.
21 kwietnia godz. 18.00 V Koncert Muzyki Filmowej w wykonaniu zespołu TiM i zapr oszonych gości (szczegóły
pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=XoGJi445BrM.
®
GBP w Grucie: Konkurs plastyczny: Ogrody w literaturze
Organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie Zespól Szkół w Grucie. Honorowy patronat nad konkursem
objęła Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: biblioteka.gruta.pl
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Biblioteki w Grucie do 9 maja 2017r.
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Ruszyła kampania „Stop pożarom traw” Komendy Głównej PSP!
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw
na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw
i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym
materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym
wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety,
wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny
glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie
korzyści ekonomiczne. W 2016 roku powstały 36 442 pożary traw. Spłonęło 12 036 ha traw.
W
2016
roku
odnotowano
6
ofiar
śmiertelnych
i
81
rannych.

Należy pamiętać, że:
Ustawa o ochronie przyrody o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach
kolejowych i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku, podlega karze:
– wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet
do 5000 zł;
– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet
na 10 lat.
Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi,
że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika. Jedną z kar jest zmniejszenie o 3% płatności bezpośrednich, płatności
ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności na zalesienie gruntów rolnych. W przypadkach, gdy rolnik świadomie
wypala grunty rolne, kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20%, ale na podstawie oceny zawartej w protokole z czynności kontrolnych kierownik biura powiatowego może zwiększyć karę nawet do 100% należnej kwoty pomocy.
Na podstawie www.straz.gov.pl, www.arimr.gov.pl

Woda w gminie
Woda, która zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest
systematycznie badana przez laboratoria badawcze i oceniana przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego pod kątem przydatności wody do spożycia.
Wyniki uzyskiwanych badań wraz z oceną Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego odnośnie przydatności do spożycia podawane są do wiadomości publicznej
między innymi na stronie ,, Gminy Gruta’’ w zakładce ‘’badania wody’’.
Woda w procesie uzdatniania jest m.in. filtrowana w odzieleniaczach
i odmanganiaczach oraz dezynfekowana za pomocą promieni UV. Podczas uzdatniania,
do wody nie są dodawane żadne ,,polepszacze smaku’’. Woda uzdatniona podawana
do gminnej sieci wodociągowej nie wykazuje przekroczeń w zakresie monitorowanych parametrów jakościowych, określonych
w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z wyjątkiem sporadycznych przekroczeń amonowego jonu
i manganu, których zawartość szybko się obniża poprzez wymianę instalacji napowietrzającej oraz płukanie filtrów i całej sieci.
Inwestycje i modernizacje sieci
Jakość wody w naszych kranach jest także zależna od stanu rurociągów przesyłowych i instalacji wewnętrznych
w budynkach mieszkalnych. Nasza sieć wodociągowa sięga lat 50-tych, co skutkuje licznymi awariami i drobnymi
zabrudzeniami. Wpływ na częste awarie ma nie tylko wiek instalacji, ponieważ jednym z wielu czynników jest to, że zawory
umieszczone są na polach uprawnych, gdzie rolnicy często je uszkadzają, co prowadzi do zamknięcia odpowiedniego odcinka
linii wodociągu.
Rozwój sieci wodociągowej to przeprowadzenie inwestycji sieci pod kątem niezawodności zaopatrzenia, odpowiedniej
jakości, ilości i ciśnienia wody. Dla zwiększenia wykorzystania produkcji własnej, a tym samym dostawy dobrej jakości wody,
realizujemy zadania ukierunkowane na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej. pracownicy zajmujący się konserwacją
sieci systematycznie płuczą i dezynfekują rurociągi, aby jakość wody kierowanej do Naszych mieszkańców była jak najlepsza.
Możemy również sami poprawić jakość wody, na przykład :
- po dłuższej nieobecności w domu odkręcić wszystkie krany na 2-3 minuty i pozwolić wodzie swobodnie płynąć;
- po awarii sieci wodociągowej spuścić wodę przez kilka minut;
- często myć wylewkę kranu, co zabezpiecza przed gromadzeniem się bakterii zanieczyszczających wodę.
L.K.

XXXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Kolejny rok i kolejne gminne zmagania uczniów z wiedzy
pożarniczej. 29 marca 2017 roku w konkursie dwuetapowym (testy
i odpowiedzi ustne) udział wzięli uczniowie naszych szkół podstawowych
i gimnazjum. Oceniała komisja w składzie: st. kpt. PSP Sławomir Chyła
– przewodniczący, Hanna Szumotalska – sekretarz i Mariusz Maciejewski
– członek.
W grupie pierwszej – szkoły podstawowe – największą ilość punków
zdobyły Katarzyna Kuffel (Gruta) i Laura Dubowska (Boguszewo),
a w drugiej – gimnazjalnej – Artur Kania i Szymon Rząca.
Uczniowie ci reprezentować będą naszą gminę na turnieju powiatowym, który odbędzie się 8 kwietnia br. w Świeciu
nad Osą.
XXXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej otworzył Jarosław Poznański, sekretarz urzędu, który życzył uczestnikom
jak najlepszych wyników.
Na sali obecni byli również: Renata Kurkus, inspektor oświaty oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczył sekretarz gminy.
RAS. Foto: RAS i MM.
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Z ksiąg USC
W miesiącu marcu 2017r. w naszej gminie urodziło się 7 dzieci,
5 osób zmarło.
Jedna para zawarła związek małżeński.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do przekazywania ciekawych informacji dotyczących
wydarzeń na terenie gminy Gruta. Informacje wraz ze zdjęciami mogą Państwo przesyłać
na specjalnie do tego celu utworzony adres email:

redakcja@gruta.pl

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych
Przypominamy, że zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości
posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz
nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, które posiadają zezwolenia Wójta Gminy
Gruta na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
Wykaz podmiotów świadczących usługi asenizacyjne na terenie gminy Gruta

Lp.
1.
2.

3.
4.

Nazwa firmy
Zakład Usługowo Handlowy
Budowa Utrzymanie Dróg
Jarosław Chmielewski
Agro-Części „Agromka”
Bartosz Giełażyn
Usługi Asenizacyjne
Karolina Kocieniewska
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres

Kontakt

Zawda, 86-320 Łasin

56 4665157

Łasin

723 688 555

Grudziądz

781 931 591

Gruta

56 4683121
wew. 110

Zmiany dotyczące usuwania drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 roku
Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia
16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249), która wprowadziła
znaczące zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.), m. in dotyczące
wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów.

ZMIANY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
UWAGA: Należy pamiętać, że usunięcie dr zewa będzie niemożliwe lub utr udnione w pr zypadku,
gdy drzewo jest objęte dodatkową ochroną, np.:
 jest pomnikiem przyrody;
 jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym lub na obszarze chronionego krajobrazu;
 jest objęte ochroną konserwatora zabytków;
 w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.
Zgodnie z nowymi przepisami osoba fizyczna może usunąć ze swojej nieruchomości drzewo, bez względu na jego obwód,
pod warunkiem, że nie czyni tego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność
nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Osoby prowadzące działalność zobowiązane są do uzyskania zezwolenia w przypadku gdy:
1) krzew albo krzewy rosnące w skupisku przekraczają powierzchnię 25 m2;
2) obwód drzewa na wysokości 130 cm przekracza:
a) 100 cm dla drzew gatunku: topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia
akacjowa oraz platan klonolistny;
b) 50 cm - dla pozostałych gatunków drzew.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska .
M.T.
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SPORT W GMINIE GRUTA
Boguszewo – Turniej Halowy
W dwa ostatnie styczniowe weekendy młodzi adepci Uczniowskiego Klubu
Sportowego Boguszewo uczestniczyli w Noworocznych Turniejach Halowych
piłki nożnej dla dzieci, w kategoriach wiekowych „Żak” i „Orlik” rozegranych
w Aleksandrowie Kujawskim.
Jako pierwsi zaprezentowali się „Żacy”, najmłodsza drużyna, złożona głównie
z rocznika 2010, zajęła w debiucie 8 miejsce na 12 drużyn. Natomiast jej
zawodnik Tomasz Piotrowski został wybrany przez organizatorów i trenerów
najlepszym bramkarzem turnieju!
Po nich na boisko wybiegli nieco starsi koledzy, większość rocznik 2007,
którzy zajęli 5 miejsce na 8 sklasyfikowanych drużyn, pokonując m. in. zespół
Zawiszy Bydgoszcz!
Serdecznie gratulujemy małym sportowcom i nauczycielowi Markowi Barańskiemu.
Podziękowania należą się władzom i pracownikom gminy Gruta za transport oraz rodzicom za… gorący doping!
H.P.

WYNIKI MECZÓW RUNDY REWANŻOWEJ Z DNIA 26.03.2017 r.
Zwycięstwem zespołu z Dragacza zakończyły się XVII MISTRZOSTWA POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS
W PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY GRUTA MGR HALINY KOWALKOWSKIEJ. W ur oczystości
kończącej mistrzostwa wszystkie zespoły otrzymały puchary, a trzy najlepsze medale: złote, srebrne i brązowe. Wręczyli je wójt
gminy – Halina Kowalkowska oraz Mariusz Kurkus – koordynator ligi.
Wszystkie mecze odbyły się w hali sportowej w Grucie.
TERMIN 7 – wyniki:
Boisko nr 1
1. godz. 10.00 Płomień – Leśnik
2:1
(14:25, 25:17, 15:10)
2. godz. 11.00 Dragacz – Płomień
2:0
(25:14, 25:21)
Boisko nr 2
1. godz. 10.00 Dragacz – Rogóźno
2:0
(25:20, 25:21)
2. godz. 11.00 Sparta – Leśnik
0:2
(18:25, 23:25)
Pauzowało: Świecie nad Osą.
TABELA KOŃCOWA MISTRZOSTW
M
zw/por
P
S
MP
1.
Dragacz
11
10-1
28
20-4
557-451
2.
Świecie n/Osą
11
9-2
28
19-4
552-424
3.
Płomień Gruta
11
6-5
15
11-16
537-530
4.
Leśnik Jamy
11
4-7
13
10-15
477-525
5.
GOK Rogóźno
11
4-7
12
9-15
509-520
6.
Sparta Wąbrzeźno
11
3-8
11
10-18
558-615
Skład Dragacza: Wojciech Michalski, Damian Ilczyszyn, Tomasz Sinicki, Gr zegor z Szablewski, Kacper Per łakowski,
Marcin Bardzel, Artur Szablewski, Michał Budka, Marcin Oskroba, Islam Bersanukaev. Trenerzy: Tadeusz Ponikowski,
Zbigniew Lewandowski.
Skład Świecia nad Osą: Mar iusz Stodolski, Damian Żur aw, Mar iusz Pr usiński, Paweł Wilk, Dawid Ar chita,
Tomasz Łącz, Kajetan Kamiński, Marcin Czyżykowski, Dawid Rzemieniewski.
Skład Gruty: Paweł Cichaczewski , Piotr Rogoziński, Patr yk Cichaczewski, Michał Rynduch, Mikołaj Ciszewski,
Marcin Kawecki, Mikołaj Dziewicki, Kacper Arendt. Trener: Mariusz Kurkus.
M.K.

Wyścig w kolarstwie MTB w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa.
25 marca park przy Urzędzie Gminy Gruta zamienił się w miasteczko rowerowe. Odbył się wyścig MTB dla dzieci trenujących w szkółkach kolarskich. W zawodach wzięło udział
110 młodych adeptów kolarstwa z dziesięciu szkółek kolarskich (Gruta, Rogóźno, Łasin, Ruda,
Świecie n. Osą, Płużnica, Kijewo, Wałdowo, Grudziądz, Robakowo). Zawodnicy ścigali się
w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na chłopców i dziewczęta, łącznie odbyło się
8 wyścigów. Trasa wiodła ścieżkami w parku, na których nie zabrakło utrudnień
w postaci błota, technicznych zakrętów i wybojów. Dzieci ścigały się na rundzie o długości 800
metrów. Najmłodsi mieli do pokonania dwie rundy, a najstarsi pięć rund.
Będąc gospodarzami, zawodnicy Szkółki Kolarskiej z Gruty zajęli pierwsze miejsce w rywalizacji
drużynowej. Bezkonkurencyjne okazały się Maja Tracka i Kaja Bonas, które w spektakularny
sposób odjechały od grupy i z dużą przewagą wjechały na metę, zajmując pierwsze i drugie miejsce. Ich koleżanka, Oliwia Chojnowska,
która również trenuje od jesieni, zajęła wysoka piątą lokatę. Bardzo dobrze pojechał Jakub Popiołek, który zajął pierwsze miejsce, a trenuje
bardzo krótko , bo od jesieni, od kiedy został uczniem klasy sportowej Gimnazjum w Grucie. Jakub wygrał z zawodnikami , którzy trenują już
kilka lat. W tej kategorii bardzo dobrze pojechali Dawid Kwiryng oraz Michał Rząca, zajmując czwarte i szóste miejsce. Na wyróżnienie
zasługuje Marcin Waszewski, który po zaciętej walce uplasował się na drugim miejscu w swojej kategorii wiekowej. Wysokie lokaty oraz
punkty do klasyfikacji drużynowej zdobyli również: Kajetan Tyda – IV miejsce, Błażej Urban – VI miejsce, Mikołaj Jaros – VI miejsce,
Martyna Kubacka - VI miejsce, Bianka Wircińska – VII miejsce, Julia Zgardowska – VII miejsce i Alicja Mazurkiewicz – VI miejsce.
Wielkiego pecha miała Alina Rafalska, która straciła pierwszą pozycję przez niebezpieczny upadek. Wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli,
a dopingowali ich rodzice, koledzy i koleżanki, opiekunowie oraz nauczyciele.
W każdej kategorii nagrodzonych zostało pięć pierwszych zawodników, a trzech pierwszych otrzymało medale.
Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i wsparcie naszych przyjaciół.
Dziękujemy Pani Wójt Gminy Gruta Halinie Kowalkowskiej, Pani Renacie Kurkus, dyrekcji Zespołu Szkół w Grucie,
Pani Małgorzacie Bonas, Arkadiuszwi Bonasowi oraz Leszkowi Rzący, sponsorom – Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego w Maruszy
Tadeusza Górskiego, sklepowi rowerowemu EBAR oraz Markowi Leśniewskiemu (medaliście olimpijskiemu z Seulu),
którzy ufundowali nagrody.
A.Z.
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