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 Nr 7                                                                             Wydanie lipiec 2017  

            Inwestycje w gminie 

 Obecny rok pod względem inwestycyjnym z pewnością należy zaliczyć do udanych dla naszej gminy. Początek roku 

przyniósł nam rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi gminnej Annowo – Gruta o nawierzchni szutrowej; droga  

po przebudowie uzyska nawierzchnię asfaltową na całej długości, tj. 1856 metrów. Gmina uzyskała pomoc ze środków  

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w wysokości ok. 0,5 mln złotych.  

Inwestycja zakończona będzie w sierpniu br. 

 Przeprowadzono wiele przetargów na wykonanie dokumentacji i studiów wykonalności dotyczących zamierzeń  

inwestycyjnych. Realizacja, czyli roboty budowlane, może nie będzie miała miejsca w tym roku, ale część wydatków zostanie 

poniesionych jeszcze w tym roku. O tych inwestycjach, które będą kontynuowane w bieżącym roku, będę informowała  

w kolejnych wydaniach „Głosu Gruty”. 

 Początek lipca przyniósł nam kolejne duże umowy z pomocą publiczną: 

- w imieniu Gminy Gruta zawarłam z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę dotyczącą  pomocy  

finansowej (EFRROW) przyznanej w wysokości ponad milion sto tysięcy złotych na przebudowę zbiorowego systemu  

zaopatrzenia w wodę w Grucie, która polegać będzie na przebudowie sieci wodociągowej o długości prawie 6 kilometrów  

i przebudowie systemu kanalizacji zbiorczej wraz z przepompowniami ścieków dla ścieków komunalnych w Grucie o długości 

ponad 3,5 kilometra. Całość zadania szacuje się na prawie 2,5 miliona złotych. Zadanie rozłożone jest na dwa etapy. I etap  

planuje się zakończyć w połowie 2018 roku, a drugi etap rok później. Ważna sprawą jest oddzielenie kanalizacji sanitarnej  

od deszczowej, co spowoduje wyeliminowanie napływu wody opadowej do kanalizacji sanitarnej, a w konsekwencji  

do oczyszczalni ścieków w Mełnie. Innym ważnym efektem przebudowy sieci wodociągowej jest wyeliminowanie przesyłu 

wody rurociągiem azbestowo-cementowym. Mam nadzieję, że uda się uniknąć – na pewnym etapie robót – dowożenia wody 

pitnej beczkowozami, jak to ma miejsce w wielu gminach przy tak dużych inwestycjach.  

 Po zrealizowaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej zostanie położony nowy chodnik w Grucie,  

na który mamy już zabezpieczoną kostkę brukową. 

 Drugim porozumieniem jest umowa zawarta pomiędzy gminą a Województwem Kujawsko-Pomorskim, która dotyczy 

wsparcia finansowego środkami budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów  

z produkcji rolnej. Na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o długości  

ok. 430 metrów przyznano dofinansowanie w wysokości ponad siedemdziesięciu tysięcy złotych. Droga ta łączy Wiktorowo  

w gminie Gruta ze Skarszewami w gminie Grudziądz. Od strony Skarszew również będzie prowadzona podobna inwestycja 

przez gminę Grudziądz. Docelowo oczekuję, że komunikacja miejscowości Wiktorowo z gminą Grudziądz i miastem  

Grudziądz będzie sprawniejsza. 

Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta 

 

           Uchwały Rady Gminy podjęte dnia 5 lipca 2017 r. na XXIV Sesji Rady Gminy Gruta: 

1) Nr XXIV/176/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2017; 

2) Nr XXIV/177/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030. 
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Biblioteka Publiczna rozpoczęła współpracę z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. W ramach 
porozumienia mogą Państwo korzystać z oferty wydawniczej dedykowanej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 
Dzięki temu można zapoznać się z fachową literaturą pomagającą w zrozumieniu i rozwiązaniu wielu problemów  
zdrowotnych najbliższych Wam osób. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami biblioteki w Grucie 
lub w Okoninie. Więcej informacji, łącznie z dostępnymi aktualnie tytułami znajdą Państwo na stronie internetowej  
biblioteki: biblioteka.gruta.pl                                                                                                             

            Słup – 10. rocznica nadania imienia i sztandaru 

 To była wyjątkowa uroczystość zarówno we wsi Słup, jak i w gminie 

Gruta. Obchody rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez trzech księży: 

kanonika Piotra Neumanna, pochodzącego ze Słupa, oraz Marka Bogackiego  

i Czesława Doleckiego. Ksiądz Piotr Neumann, witając obecnych, podkreślił, 

że prawie 50 lat temu ukończył szkołę podstawową w tej miejscowości.  

Przekazał on na ręce dyrektora szkoły rzeźbę – popiersie księdza Jana  

Lesińskiego.  

 -„Chcę wszystkim podziękować za to, że tak uroczyście obchodzicie 

dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru. To piękne, że pamiętacie o swoim patronie księdzu 

Janie Lesińskim każdego roku, a dziś w szczególności. Trzeba pamiętać o tradycji i historii, trzeba  

pamiętać o swoich korzeniach, trzeba pamiętać o wszystkich ważnych, szczególnych osobach, jakie żyły  

na terenie naszej gminy, w naszej małej ojczyźnie. Bo to ta właśnie pamięć trzyma nas przy życiu, daje nam 

siły i motywację do dalszego działania” – dziękowała wszystkim Halina Kowalkowska, obecna  

na uroczystości.  Po oficjalnych wystąpieniach nastała część artystyczna przygotowana przez pracowników  

i uczniów szkoły. Słowno-muzyczne przedstawienie opowiadało o życiu Patrona. Dzieci recytowały wiersze  

i śpiewały patriotyczne pieśni.                                                    

                                                                                                                                                                                              

Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska składa serdeczne gratulacje lek. med. Konradowi 

Flisowi za nominację do nagrody „Złoty Stetoskop” w 2017 r.  Uzyskana wysoka pozycja  

w skali całego województwa bez wątpienia potwierdza nie tylko fachowe podejście  

do wykonywanego zawodu, lecz również podejście do pacjenta. Za jedno i drugie serdecznie 

dziękuję.  Życzę dalszych sukcesów na drodze zawodowej!  

                    Żegnaj szkoło! 

 23 czerwca 2017 r. uczniowie wszystkich szkół w gminie zakończyli rok szkolny 2016/2017. Na uroczystych galach 

dyrektorzy podsumowali największe osiągnięcia uczniów poszczególnych szkół, rozdane zostały wyróżnienia, nagrody  

rzeczowe i świadectwa. Odbyły się również przedstawienia artystyczne. 

 Dumą napawa fakt, że w tym roku szkolnym niemal 50 uczniów z całej gminy uhonorowanych zostało dodatkowo 

Nagrodą Wójta za wybitne osiągnięcia na różnych płaszczyznach - wiedzy, sportu czy kultury. Niebywały jest również  

poziom osiągnięć naukowych w gminie – w Gimnazjum w Grucie uczennica Adrianna Brzyska dokonała rzeczy niebywałej  

– średnia jej ocen wyniosła 6,0! Serdecznie gratulujemy wszystkim tym, którzy mogą poszczycić się świadectwem  

z biało-czerwonym „paskiem”!  

 Również w Gimnazjum w Grucie zakończenie roku przybrało bardzo  

emocjonalną formę – uczniowie klas III, żegnający się ze szkołą, przygotowali niemałą  

niespodziankę dla swych nauczycieli. Zrealizowali zabawne przedstawienie pokazujące  

rzeczywistość szkolną w krzywym zwierciadle. Na twarzach wszystkich zebranych  

pojawił się uśmiech, a uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.            

Foto: RAS/Tekst: OK                                                             

Foto/tekst: RAS 

Informujemy, że Msza Święta upamiętniająca 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędzie się dnia 3.09.2017 r.  

o godzinie 13:00 na cmentarzu wojennym w Mełnie 

Tekst: CC 

     Z ksiąg USC 

W czerwcu 2017 r. w naszej gminie urodziło się 9 dzieci, 2 osoby zmarły.  

10 par zawarło związek małżeński.   



3 

           Strażacka rywalizacja! 

  

 24 czerwca 2017 r. w Mełnie przeprowadzono 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane 

przez wójt gminy Halinę Kowalkowska oraz ZOG ZOSP 

RP. W zawodach udział wzięło 11 drużyn (w tym  

2 młodzieżowe, 1 kobieca i 8 seniorów). Komisję  

sędziowską powołał Komendant Miejski PSP  

w Grudziądzu brygadier Robert Gutowski. Sędzią głównym 

był młodszy brygadier Paweł Stachowicz. 

 Jeszcze przed rozpoczęciem zawodów nastąpiła  

podniosła chwila - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Sławomir Chyła i bryg. R. Gutowski wręczyli 

sześciu strażakom Medal Brązowy „Zasługi dla Pożarnictwa” oraz jedenastu innym Odznakę „Strażak Wzorowy”. 

 Zawody rozegrane zostały w różnych konkurencjach m.in. w biegu sztafetowym, rozwinięciu bojowym czy ćwiczeniach 

bojowych. Dobre przygotowanie drużyn zaowocowało niewielkimi różnicami w uzyskanych rezultatach, co z kolei skutkowało 

wielkimi emocjami, aż do ostatniej konkurencji.  

- „Cieszy mnie tak wysoki poziom wyszkolenia druhów, bo ich fachowość gwarantuje szybką pomoc w razie zagrożenia  

pożarowego, ale też w każdej innej trudnej dla mieszkańców gminy sytuacji” – podsumowała zawody wójt gminy. 

 Klasyfikacja generalna wyników wyglądała następująco: według regulaminu CTiF : – I m. OSP Boguszewo (chłopcy), 

a wśród dziewcząt I m. OSP Gruta. Natomiast klasyfikacja generalna zawodów w klasie seniorzy: I m. OSP Gruta II, II m. 

OSP Boguszewo II, III m. OSP Boguszewo I, IV m. OSP Plemięta II, V m. OSP Plemięta I, VI m. OSP Gruta I, VII m. OSP 

Słup, VIII m. OSP Gołębiewko. Natomiast wśród kobiet I m. zajęło OSP Boguszewo. 

 Druhom dopisała pogoda, a tradycji stało się za dość i obecnym na zawodach, jak co roku, serwowano smaczną  

grochówkę.                                                                                                                                                         Foto/tekst:  RAS 

                            …15 lat minęło jak jeden dzień… 

Jubileusz działającej w gminie już od 15 lat grupy muzycznej „PÓŁnaPÓŁ” stał się pretekstem do rozmowy z jej  

liderem Krzysztofem Janikowskim o przyszłości zespołu. 

Jubileusz 15 –lecia istnienia to okazja do podsumowań. Z czego jest Pan najbardziej dumny w życiu zawodowym? 

Zawsze lubiłem pracę z młodzieżą, przynosi mi ona ogrom satysfakcji. Patrząc na tych 15 lat mojej pracy, nagrane płyty, projek-

ty muzyczne mogę stwierdzić, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Dla mnie jako instruktora najistotniejsze jest również  

to, abyśmy cały czas się rozwijali, mając jednocześnie świadomość, jaki potencjał w nas drzemie.  

14 czerwca 2017 r. w świetlicy w Mełnie odbył się uroczysty koncert. Jak Pan wspomina to wydarzenie? 

Są to miłe momenty, które nagradzają naszą codzienną pracę. Miło było patrzeć na pełną salę publiczności. Nie zabrakło naszych 

najbliższych, przyjaciół i fanów, którzy śledzą nasze poczynania muzyczne. Cieszy również fakt, że w przygotowaniach  

do jubileuszu pomagali nam: dyrektor GCK Hanna Szumotalska, Stanisław Raginiak oraz p. Honorata Gajewska (scenografia). 

W samym koncercie wzięły udział dziewczęta z grudziądzkiego chóru Alla Camera oraz Jakub Gromadziński (akompaniament 

na fortepianie). Serdecznie im dziękuję. 

Wspomniany koncert to również prezentacja kawałków z nowej płyty – jak scharakteryzuje Pan najnowszy owoc pracy? 

Z czystym sumieniem mogę przyznać, że jest to najlepsza płyta, jaką udało nam się dotychczas nagrać. Ważnym jest aby się cały 

czas rozwijać i iść do przodu, a słuchając tej płyty, mam takie poczucie. Na to składa się wiele czynników. Nad płytą,  

nad starannym doborem piosenek pracowaliśmy blisko rok, nagrywaliśmy kilka miesięcy. Odbiorca znajdzie tu przede  

wszystkim utwory dotykające ważnych spraw młodego człowieka, który powoli wchodzi w dorosłe życie. Na tym etapie  

są właśnie ci, z którymi śpiewam. Nasza płyta to także piosenki o miłości.  

Z jakich gatunków muzycznych czerpiecie najbardziej? 

Trudno określić jeden gatunek muzyczny, w którym się poruszamy. Wystarczy popatrzeć na projekty muzyczne,  

które w przekroju tych lat udało nam się przygotować - otrzymamy ogromny przekrój gatunków muzycznych,  

w których się dobrze czujemy. 

Jak układa  się współpraca między członkami zespołu? Czy jest muzyczna chemia między Wami?  

Podczas prób bardzo często się spieramy nt. doboru utworu, ich aranżacji, sposobu wykonania. Ważnym 

jest, aby dyskusje te były twórcze i przynosiły zamierzony efekt.  Póki co, tak właśnie jest. 

Najbliższy koncert zespołu już podczas Dni Gminy Gruta! 
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                          IV Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi za nami! 

 

 17 czerwca – na zaproszenie wójt Haliny Kowalkowskiej – zjechało do naszej gminy kilkunastu właścicieli  

zaprzęgów parokonnych. Powożący przez ponad dwie godziny rywalizowali między sobą. To były już czwarte z rzędu  

zawody w gminie Gruta. Miejscem ciekawej i emocjonującej rywalizacji było boisko w Mełnie Cukrowni. Powitaliśmy  

zaprzęgi między innymi ze stajni Wielgie, Wądzyń, Skurpie, Piastowo, Grążawy i Kochoń.  

 Na boisku, na szerokości niewiele większej od bryczki, ustawione były pachołki z piłeczkami, każde ich strącenie 

skutkowało karnymi sekundami. Powożenie to permanentny slalom między pachołkami, cały szereg skrętów i nawrotów, 

tylko chwilami powożący mogli wprowadzić konie w galop.  

 Sędzią głównym zawodów był Michał Masłowski z Grudziądza, natomiast technicznym Adam Schmidt. I miejsce 

zajęli powożący Rafał Paszyński i Joanna Kretkowska z miejscowości Wielgie. Drugie miejsce przypadło Danielowi  

Chaberskiemu i Marcinowi Chaberskiemu ze stajni Skurpie, natomiast trzecie Stanisławowi Janikowi i Piotrowi  

Mondzelewskiemu z Klubu Rywal w Grudziądzu. Odnotujmy, że w zawodach wziął udział także zaprzęg jednokonny,  

tzw. singiel, czyli Adam Kurzaj i jego niewielki konik Dżina.  

Wymieńmy sponsorów czwartych zmagań w powożeniu zaprzęgami parokonnymi: Halina Kowalkowska,  

wójt gminy Gruta, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy, Terenowe Koło Hodowców Koni  

w Grudziądzu, Gminne Centrum Kultury w Grucie i Waldemar Kuryś z Wielkich Lnisk.    

Smaczny bigos i grochówkę dla publiczności i zawodników ugotowały panie z kuchni Zespołu Szkół w Grucie.  

                                                                         Tekst/foto: RAS   

 Bawimy się na trzeźwo! 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie zaprosiła mieszkańców gminy na kolejny, 

szósty już Piknik Razem na trzeźwo. Znakomitej imprezie, która po raz pierwszy odbyła się w ogrodzie Gminnego Centrum 

Kultury, patronowała wójt Halina Kowalkowska. O dobrą zabawę postarali się pracownicy GCK, Warsztatu Terapii  

Zajęciowej Uśmiech, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, Gminnej Biblioteki Publicznej  

oraz z organizacji pozarządowych.   

 Mimo że  pogoda 1 lipca poskąpiła słońca, chętnych  

do wspólnej zabawy nie brakowało. Wśród zorganizowanych  

atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Bogaty wybór  

konkurencji rozpoczął się od konkursu plastycznego i literackiego 

przez rywalizację w warcaby, skończywszy na toczeniu opon, 

slalomie w alkogoglach czy strzelaniu z wiatrówki.  

 Szczególnie ciekawy okazał się być pokaz tresury psa  

policyjnego poprowadzony przez aspiranta Sławomira  

Jaworskiego i starszego sierżanta sztabowego Piotra Chyłę.  

Rywalizacja stała na najwyższym poziomie, a zwycięzcy zostali 

nagrodzeni. Imprezę plenerową uświetniły występy Doroty  

Berent ze swoimi zespołami: TiM oraz Doris Band.  

Na przybyłych do GCK gości czekał również smakowity  

poczęstunek. 

            

      Organizatorzy dziękują za wspólną zabawę! 
Tekst/foto: RAS 
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           Deszczowa Noc Świętojańska 

 

 1 lipca odbyła się 6. już Noc Świętojańska, organizowana przez  

Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup, w partnerstwie z sołectwem Słup. Tym 

razem z powodu deszczowej pogody impreza wyjątkowo odbyła  

się w świetlicy w Słupie. Goście jednak dopisali, a zabawa  

przy akompaniamencie DJ Condeja trwała do białego rana. Dla dzieci  

przewidziano konkursy, zabawy na dmuchańcach, Smile-fotobudkę  

i przejażdżki konne.  

  Na imprezie nie mogło zabraknąć kawiarenki z degustacją swojskiego 

ciasta, tradycyjnej lokalnej kuchni oraz wiejskiego stołu, gdzie serwowano 

swojski chleb ze smalcem i ogórkiem. Te wszystkie smakołyki przygotowywane były przez panie, nie tylko ze Stowarzyszenia. 

- „Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które nas jako Stowarzyszenie  otaczają na co dzień  i  przykładają  swoją dłoń  

do naszych małych, a zarazem wielkich sukcesów. Bez Was nic nie byłoby możliwe, siła jest w jedności” – mówiła prezes  

Stowarzyszenia Katarzyna Kurzyńska 

                                                                                                                                                                     Tekst/foto: KK 

                        Gdzie mieszkają lalki? 

2 lipca br. mieliśmy okazję obejrzeć kolejne przedstawienie przygotowane przez 

Kółko Teatralne ze SP w Plemiętach. Sztuka pt. „Tam gdzie mieszkają lalki” 

spotkała się z żywym przyjęciem zebranej publiczności. Na sukces grupy  

teatralnej oprócz małych-wielkich aktorów pracuje równie ciężko Dorota 

Kruszczyńska, opiekun Kółka Teatralnego, którą zaprosiliśmy do rozmowy  

na temat spełniania wielkich marzeń. 
 

Skąd u Pani taka fascynacja teatrem? 

Każdy człowiek ma jakieś fascynacje, zainteresowania, zdolności. Często po prostu przyjmujemy, że tak jest. Ja jednak wiem, 

że to, co mamy, otrzymaliśmy od Pana Boga. Jeśli to co otrzymaliśmy, potrafimy dostrzec, rozwinąć, podzielić się tym z innymi  

wówczas jest to coś, co daje nam wiele radości. „Kocham teatr, bo jest inny, żywy” tak jak powiedziała jedna z występujących 

„aktorek” w ostatnim przedstawieniu. „Żywy” w przeciwieństwie do tego, co dzisiaj daje nam tak często świat. 

Czy trudno jest zaszczepić w tak młodych ludziach „bakcyla teatralnego”? 

Z jednej strony trudno, ponieważ dzisiaj młodzi są zasypywani nowoczesnością, ogromem wrażeń, wręcz ich natłokiem, a teatr 

to „coś tradycyjnego”, a może dla kogoś nawet przestarzałego, co wydawać by się mogło, że nie „wciągnie” młodych. Jeśli  

jednak znajdą się ludzie, którzy chcą oddać całych siebie dzieciom, przede wszystkim swój czas i serce, to dzieci potrafią  

to dostrzec, docenić i odwzajemnić się. I to, co wydawało się trudne, staje się wspólną twórczą zabawą i samą przyjemnością. 

Czy trudno jest robić cos tak niesztampowego dla młodzieży w tak małym otoczeniu? Z dala od wielkich teatrów, scen? 

Uważam, że zawsze można działać i robić rzeczy niekonwencjonalne zarówno w środowisku większym, jak i małym. Trzeba  

na pewno poszukiwać, docierać do dzieci, aby coś co chcemy z nimi zrobić było odbierane przez nich nie tylko jako praca,  

wysiłek, ale by dawało im poczucie zabawy. Trudność może czasami tkwić w tym, że nie tylko teatry są daleko, ale także  

szkoła, w której odbywają się próby. Tak naprawdę nie wystarczy, że dziecko chce być w teatrzyku, ale także rodzic musi tego 

chcieć i być świadom pewnych obowiązków. Dzieci trzeba dowozić na próby i je odbierać, czyli opiekunowie muszą być  

dyspozycyjni. Spośród 28 dzieci aż 23 trzeba dowozić. W tym miejscu bardzo dziękuję rodzicom za pomoc i współpracę.  

Jak długo musicie ćwiczyć, by dojść do takiej perfekcji jak na ostatnim przedstawieniu? 

Każde przedstawienie przygotowujemy przez okres ok. trzech miesięcy. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Oczywiście 

w pojedynkę byłoby trudno zrobić. Całego siebie daje dla dzieci miłośnik teatru ks. Marek Wysiecki. Nie wiem, czy to jest  

perfekcja, ale staramy się zaszczepiać w dzieciach poczucie tego, że jeśli coś chcę zrobić, czegoś nauczyć się, muszę  

tak pracować, aby wyniki były jak najlepsze. Staramy się także dowartościowywać dzieci. Pokazywać, że każda rola  

jest najważniejsza. To wszystko, wraz z włożonym w to sercem, może stworzyć sztukę, którą będziemy chcieli pokazać.  

A najprzyjemniejsze momenty z życia zawodowego? 

To te, gdy ktoś zwyczajnie po latach poznaje, powspomina, podziękuje. W przeszłości prowadziłam teatr młodzieżowy i bywa, 

że po latach spotykamy się i wspominamy wspólnie spędzone chwile i niejednokrotnie słyszę słowa wdzięczności za „czas  

niezwykły”, który młodzież spędzała w „naszym teatrze”, jak świetnie się wtedy bawiliśmy.  Foto: L.Domowicz 
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           Nasz EKO świat! 

 Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska w ramach obchodów Światowego 

Dnia Ziemi ogłosiła konkurs plastyczny promujący Dzień Ziemi 2017 pt. „Mój EKO 

świat”.  

 Głównym założeniem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży, podniesienie 

świadomości ekologicznej oraz uwrażliwienie młodych ludzi na estetykę otoczenia.  

Udział w konkursie wzięło aż 92 uczestników. Laureatami I miejsc zostali Julia Dubilis 

(klasy I-III), Szymon Kowalczyk (klasy IV-VI) oraz Kacper Zych (grupa gimnazjalna). 

                                                                                                                    Tekst: MT 

Pełną listę osób nagrodzonych oraz wyróżnionych znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy Gruta: gruta.pl 

 Projekt eTwinning w Grucie 

 

 Klasa V ze SP w Grucie pod opieką nauczycielki języka angielskiego Iwony Murak, ukończyła pracę  

nad międzynarodowym projektem eTwinning Seeing animals from a child's perspective. Uczniowie z dużym  

zaangażowaniem współpracowali z kolegami z Włoch. Uczestniczyli w wideorozmowach, podczas których rozmawiali  

o swoich zainteresowaniach,  o swoich miejscowościach, szkołach i znanych rodakach. Dzięki tym wirtualnym spotkaniom  

piątoklasiści mieli okazję do komunikowania się po angielsku z rówieśnikami z zagranicy, a także poznania ich kultury.  

 Również gimnazjaliści z klasy językowej brali udział w projekcie eTwinning -  Can you be mobile-free?,  

który dotyczył nadużywania telefonów komórkowych.  Uczniowie współpracowali ze szkołami z Turcji i Hiszpanii,  

by wspólnie realizować te same zadania projektowe, w tym tygodniowy eksperyment, podczas którego dokonywali pomiaru 

czasu wolnego z podziałem na czas spędzony z telefonem komórkowym oraz poświęcony innym rozrywkom. Następnie  

obliczyli, ile dni w roku przeznaczą na korzystanie z komórek oraz ile lat do 80. roku życia, jeśli do tego czasu nie zmienią  

swoich nawyków. Zaskakująco wysokie wyniki uświadomiły niektórym uczniom, że warto pomyśleć o częstszych  

spotkaniach z przyjaciółmi i uprawianiu sportu.  

 Zwieńczeniem projektu był 3-dniowy wyjazd na biwak do Bachotka – bez telefonów. Uczniowie, odcięci od mediów 

społecznościowych i internetu, spędzali czas na świeżym powietrzu, w pięknym otoczeniu lasów i jezior. Wyjazd okazał  

się dowodem na przewagę kontaktu realnego nad wirtualnym, zintegrował grupę i pozostawił piękne wspomnienia. 

                                                                                                                                                                                       Tekst. IM 

Piotr Panek, uczeń SP w Grucie w ramach projektu nakręcił krótki film ukazujący piękno naszej okolicy.                               

Film znajdą  Państwo na stronie internetowej szkoły: szkolagruta.com.pl 

           Brązowy medalista z Gruty 

 W dniach 21-25 czerwca odbyły 

się Mistrzostwa Polski w kolarstwie  

szosowym. Naszą gminę reprezentowali 

wychowankowie UKS Omega Gruta:  

Bartosz Klasiński, Dawid Tuleja,  

Przemysław Tuleja, Jakub Ścibior,  

Kajetan Albanowski i Mateusz  

Nowaczek. W wyścigu juniorów  

wystartowało 130 zawodników, a trasa 

liczyła 143 kilometry.   

 Bardzo dobre miejsce zajął Bartosz 

Klasiński zdobywając brązowy medal.  

W wyścigu elity – 260 kilometrów  

- Mateusz Nowaczek zajął wysokie,  

czwarte miejsce. 

           Mistrz i Wicemistrz Polski z Gruty 

 Marcin Waszewski, zawodnik szkółki  

kolarskiej z Gruty, został mistrzem Polski   

w kolarstwie torowym na zawodach, które odbyły  

się 15 maja 2017 roku w Pruszkowie, natomiast  

wicemistrzem została Kaja Bonas.                            

Serdecznie  

gratulujemy! 

Tekst/foto: AK 

http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/1062985,czego-uczyc-nasze-dzieci,id,t.html
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Bezpieczne wakacje 

          Bezpieczne wakacje nad jeziorem 

 W gminie Gruta mamy do dyspozycji ponad 10 różnej 

wielkości jezior. Dwa z nich – jezioro w Mełnie oraz jezioro w 

Grucie – wraz z infrastrukturą turystyczną, cieszą się  

największą popularnością. Nad jeziorem w Grucie, jak co roku, 

funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu wodnego  -  do 

Państwa dyspozycji oddaliśmy kajaki, łódki oraz rower wodny. 

 Teraz, gdy nastało lato i wakacje, nasze dzieci częściej 

korzystają z uroków krajobrazowych i możliwości spędzania 

wolnego czasu nad wodą. Należy jednak pamiętać, że plaże 

przy jeziorach w gminie Gruta są NIESTRZEŻONE. Sami 

musimy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa nad 

wodą. Oto kilka najważniejszych:  

korzystając ze sprzętów wodnych, wszyscy  

powinni mieć założone i dobrze zapięte kamizelki 

ratunkowe, 

na pokład roweru wodnego może wejść maks. 

tyle osób, na ile jest on dopuszczony  

do użytkowania, 

osoby małoletnie w czasie pobytu nad jeziorem 

podlegają opiece osoby dorosłej, 

w czasie upałów należy stopniowo zanurzać  

się w wodzie, po to, by uniknąć szoku  

termicznego, 

nie należy wskakiwać do wody, nie znając  

jej głębokości 

                                           Bezpieczni nad wodą 

  

 W ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2017” ratownicy 

WOPR Grzegorz Jendraszek i Monika Bartoszek odwiedzili dwie 

szkoły z terenu gminy Gruta - szkołę w Nicwałdzie oraz w Słupie. 

Specjalni goście zaprezentowali podstawowy sprzęt ratowniczy: 

rzutkę rękawową, koło ratunkowe, boje „SP” – panele ratunkowe, 

kołowrót oraz podzielili się wiedzą na temat zasad bezpiecznego 

przebywania nad wodą.  

 Dużym zainteresowaniem cieszyła się część praktyczna  

spotkania – udzielanie pierwszej pomocy medycznej. Uczniowie 

mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.  

Ratownicy chętnie odpowiadali na zadawane przez dzieci pytania. 

Jednak największą atrakcją było użycie przez ratownika megafonu, 

który na co dzień wykorzystuje w pracy nad wodą. Uczniowie  

po tak ciekawej lekcji na pewno będą wiedzieli, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą.                                        

           Z sercem do zwierząt! 
 

 Serdeczne podziękowania składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Gruta,  
którzy przygarnęli – adoptowali porzucone zwierzęta na terenie naszej gminy. Informujemy, że na stronie  
internetowej Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie w zakładce Gmina Gruta mogą Państwo  
znaleźć zdjęcia zwierzaków pochodzących z terenu Gminy Gruta, które przebywają w Ośrodku.  
Może wśród nich znajdziecie Państwo swojego zaginionego zwierzaka lub zdecydujecie  
się na adopcję i podarowanie nowego domu któremuś z nich.  

Osoby zainteresowane przygarnięciem czworonoga mogą uzyskać więcej informacji w Urzędzie Gminy w Grucie  

pod nr tel. 56 4683121, mailowo gruta@gruta.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 5 lub 6) lub bezpośrednio  

w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. 

Tekst: AB 

          Nasze bezpieczne wyjazdy! 
  

 W dniach 5-9 czerwca uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie z kadrą 

oraz przyjaciółmi udali się na wycieczkę w góry, do Szczyrku i okolic.  

Program zwiedzania obejmował m.in. pałac w Nieborowie, skocznię narciarską  

w Wiśle, Cieszyn, Żywiec, Fort „Wędrowiec” w Węgierskiej Górce oraz uzdrowisko 

Ustroń, gdzie wycieczkowicze skorzystali z dobrodziejstw tamtejszych tężni  

w Parku Zdrojowym.  

 Uczniowie klasy IV (integracyjnej) ze SP w Słupie wybrali się na wycieczkę  

do Ośrodka Hipoterapii i Rekreacji Ruchowej Pasja we Fletnowie. Uczestniczyli  

w zajęciach, które umożliwiły zdobycie wiedzy na temat życia koni, ich pielęgnacji  

i opieki. Dzieci poznały sprzęt jeździecki i nauczyły się, jak postępować z koniem.  

Wyczekanym punktem wycieczki była nauka jazdy konnej. Było to duże przeżycie dla 

uczniów - pobyt w ośrodku był zatem pożyteczny i atrakcyjny.                                     

                                                                                                                     Tekst/foto: AK 

Tekst/foto: WKW 

Tekst: OK 

mailto:gruta@gruta.pl
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ZAPROSZENIE 

 śpiwór +poduszka/jasiek 

 obuwie sportowe 

 kieszonkowe na drobne wydatki 

 strój kąpielowy, klapki 

 zapas leków, jeżeli dziecko przyjmuje 

 kurtka przeciwdeszczowa 

Przydatne informacje dla uczestników biwaku w miejscowości Piła Młyn (09-13.08.2017 r.): 

Godzina i miejsce wyjazdu: 09.08.2017 r., Urząd Gminy Gruta, godz. 10:00 (zbiórka o godzinie  9:45) 

Zapewnione atrakcje:   

- akwedukt w okolicy Fojutowa przenoszący wody Wielkiego Kanału Brdy ponad Czeską Strugę (skrzyżowanie kanałów 

wodnych, gdzie różnica poziomu luster wynosi  9 m.) 

- rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi w Odrach - rezerwat przyrody ze skupiskami archeologicznymi 

- okolice Fojutowa - atrakcje dostosowane do warunków pogodowych. 

Zapewnione wyżywienie. 

Powrót: Urząd Gminy Gruta, 13.08.2017 r.,  około godz. 16:00. 

Co każdy uczestnik biwaku powinien zabrać ze sobą: 

      System powiadamiania sms 

Uprzejmie informujemy, iż Urząd 

Gminy w Grucie planuje wdrożenie 

Systemu Powiadamiania SMS.  

Mieszkańcy będą mogli korzystać  

z bezpłatnego, mobilnego systemu 

ostrzegania i informowania SMS. 

System ten będzie miał na celu  

skuteczną komunikację między  

samorządem a mieszkańcami  

we wszystkich obszarach  

funkcjonowania gminy. Podstawową 

rolą systemu będzie przekazywanie 

informacji np. o zagrożeniach,  

poważnych awariach, harmonogra-

mach wywozu śmieci, akcyzy i wielu 

innych sprawach, które mogą intere-

sować mieszkańców. Informacje 

dotyczące rejestracji numeru  

w systemie powiadamiania SMS 

będą niebawem dostępne w Urzędzie 

Gminy oraz na stronie: gruta.pl               

                                          

 

Opr. MM 

Wójt Gminy Gruta, Rada Gminy oraz Gminne Centrum Kultury  

zapraszają na Dożynki Gminne 2017! 


