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 Nr 6                                                                           Wydanie  czerwiec 2018 

 Kolejna dotacja na drogę gminną! 

 

 Wójt Gminy Gruta podpisała kolejną już w tym roku umowę o dofinansowanie  

inwestycji drogowej. Tym razem 6 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim  

Halina Kowalkowska podpisała umowę na modernizację drogi na długości 0,800 km. w Dąbrówce 

Królewskiej. Na inwestycję pozyskano ponad 75 tysięcy złotych.  

 Przedmiotem dofinansowania jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów  

rolnych w Dąbrówce Królewskiej w technologii nawierzchni tłuczniowej. Inwestycja  

jest w trakcie realizacji.  

 

 Uchwały Rady Gminy podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 15 czerwca 2018 r.: 

 

1) Nr XXXI/220/18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nicwałdzie; 

2) Nr XXXI/221/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2018; 

3) Nr XXXI/222/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030; 

4) Nr XXXI/223/18 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi; 

5) Nr XXXI/224/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Słup, oznaczonej jako 

działka nr 269 o pow. 0,1057, zapisanej w KW nr TO1U/00019235/3; 

6) Nr XXXI/225/18 uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

7) Nr XXXI/226/18 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy  

Gruta;  

 8) Nr XXXI/227/18 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy  Gruta;  

 9) Nr XXXI/228/18 uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu  

Rewitalizacji;  

 10) Nr XXXI/229/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023; 

 11) Nr XXXI/230/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Grucie za 2017 r.; 

12) Nr XXXI/231/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

Gruta za 2017 r.; 

 13) Nr XXXI/232/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gruta absolutorium z wykonania budżetu gminy Gruta za 2017 r.  

 

Na XXXI Sesji Radni Gminy Gruta udzielili Wójt absolutorium. Halina Kowalkowska podziękowała radnym za współpracę. 

Tekst: MW/ foto: RAS 

Tekst: OK/foto: H. Saucha 

 ZAPRASZAMY NA OBÓZ  LETNI 

Wójt Gminy Gruta  zaprasza dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy do udziału w obozie letnim w miejscowości  

Piła Młyn. Tegoroczny biwak odbędzie się w terminie 01-10.08.2018 r. W trakcie biwaku zaplanowano liczne atrakcje 

oraz wycieczki. Odpłatność za biwak wynosi 150 zł.   

Karty zgłoszeniowe na biwak dostępne są w Urzędzie Gminy Gruta (pokój 12). Informacje  na temat biwaku dostępne  

są na stronie www.gruta.pl oraz telefonicznie pod nr  56 468 31 21. Serdecznie zapraszamy! 
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 Lekcja lokalnego patriotyzmu 

 

 1 czerwca Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska uczestniczyła w odsłonięciu pomnika błogosławionej matki  

Marii Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim. W uroczystościach uczestniczyli również marszałek Piotr Całbecki 

 i przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober, który był również inicjatorem budowy pomnika.  

 - Na początku maja to my, mieszkańcy gminy Gruta, obchodziliśmy uroczystość odsłonięcia  

odnowionego pomnika kpt. pilota Floriana Laskowskiego, naszego lokalnego bohatera.  

Dla mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego  

bohaterką jest Maria Karłowska, założycielka 

zgromadzenia zakonnego, którego misją było 

niesienie pomocy młodym kobietom z zaniedbanych środowisk.  

W obydwóch przypadkach najważniejsza jest jednak podejmowana  

inicjatywa, której celem jest upamiętnienie lokalnych bohaterów  

oraz budowa tożsamości regionu, Małych Ojczyzn, naszego wspólnego 

dziedzictwa. A wszystko to w roku 100. rocznicy odzyskania  

przez Polskę niepodległości - podkreślała rolę edukacji  

 wójt gminy Gruta. Tekst: OK/foto: BB 

 14 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Słupie odbyły się obchody  

11 rocznicy nadania szkole imienia ks. Jana Lesińskiego oraz sztandaru. Dla społeczności  

szkoły to bardzo ważne wydarzenie, gdyż możemy ponownie złożyć hołd naszemu  

patronowi. Jesteśmy dumni z faktu, że ks. Jan Lesiński jest patronem Szkoły Podstawowej  

w Słupie. 

 Uroczyste obchody rozpoczęły się w kościele w Słupie Mszą Świętą,  

w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Po powrocie do szkoły odśpiewano hymn  

szkoły, zapalono znicze i  złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową ks. Jana Lesińskiego.  

Głos zabrał dyrektor szkoły. W trakcie uroczystych obchodów rozstrzygnięty został także konkurs 

wiedzy o patronie, który stał się miejscową tradycją i odbywa się co roku w naszej szkole. 

                  

11  rocznica nadania patrona i sztandaru SP w Słupie 

         Sołtysi  z gminy Gruta 

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy pokrótce  przedstawić  

Państwu sylwetki wieloletnich sołtysów z gminy Gruta. Pierwszym sołtysem, którego  

zaprosiliśmy do rozmowy, jest Henryk Wyłupski.  

Ile lat sprawował Pan funkcję sołtysa w Plemiętach? 

Byłem sołtysem łącznie przez 43 lata. Obecnie jestem radnym. 

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

Najważniejsze jest współżycie z mieszkańcami wsi. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi. 

Jaki był najtrudniejszy aspekt w pełnieniu przez Pana funkcji sołtysa? 

Niegdyś najbardziej problematycznymi tematami były brak dróg i brak dostępu do bieżącej wody.  

Są to najpotrzebniejsze rzeczy na wsi. 

 A jaki był najprzyjemniejszy aspekt bycia sołtysem? 

Przyjemnym aspektem było pobudowanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Plemiętach. Pomimo że nie jest ona  

pełnowymiarowa, to na nasze potrzeby jest wystarczająca. Mieszkańcy grają w tenisa i nikt nikomu nie przeszkadza. 

 Czego życzy Pan mieszkańcom swojej wsi? 

Przede wszystkim zdrowia, zadowolenia i poczucia, że jak działamy wspólnie na rzecz naszej wsi, to możemy więcej.  

Wspólnymi siłami możemy zbudować jeszcze wiele dróg i wyremontować naszą świetlicę wiejską.  

                           Z H. Wyłupskim rozmawiała: OK. 

Tekst/foto: A. Wiącek 

     Z ksiąg USC 

W maju 2018 r. w naszej gminie urodziło się 5 dzieci, 2 osoby zmarły.  

 1 para zawarła związek małżeński.   
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     Ks. Stefan Wincenty Frelichowski –                            

 bohater na dziś, nie na jutro 

 

„Ciężko Ci bracie? Chodź, powiedz mi, co cię boli, we dwóch 

pomyślimy o usunięciu tego zmartwienia i kłopotu”. 

ks. Stefan Wincenty Frelichowski  

(słowa wypowiedziane w rzeczywistości obozowej) 

 Urodzony 22.01.1913 r w Chełmży, w rodzinie  

Ludwika oraz Marty Frelichowskich. Gorliwy harcerz,  

o usposobieniu radosnym i szczerym. W 1931 r. wstąpił  

do Seminarium Duchownego w Pelplinie, w 1937 r. otrzymał  

święcenia kapłańskie. Od 1938 r. sprawował funkcję wikarego  

przy parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Zajął się pracą z dziećmi i młodzieżą. Tłumaczył najmłodszym liturgię  

i Słowo Boże w czasach, gdy Mszę św. odprawiano w języku łacińskim. Ujednolicił również strój dzieci przystępujących  

do I Komunii Św. Z pewnością nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że ten charyzmatyczny kapłan wyprzedził o prawie 30 lat 

postanowienia Soboru Watykańskiego II.  

  W czasie swojej posługi kapłańskiej kontynuował również pracę w harcerstwie. Pełnił funkcję kapelana Chorągwi  

Pomorskiej, a następnie uczestniczył w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy, mającym przygotować młodzież do czekających  

ją trudnych zadań w razie wybuchu wojny.    

 W pierwszych dniach wojny kapłan pomagał licznym uciekinierom i potrzebującym. Jednak już 17 października  

sam został aresztowany. Trafił do Fortu VII. Przez kolejnych 5 lat wojny był więźniem 6 obozów koncentracyjnych,  

m.in. Stutthof, Sachsenhausen, a finalnie Dachau. To właśnie w tym ostatnim ksiądz dobrowolnie zgłosił się do opieki  

nad chorymi na tyfus. Na ostrzeżenia przyjaciół, by uważał na siebie, bo wolna Polska będzie potrzebować takich jak on,  

odpowiedział, że Polska nie potrzebuje bohaterów na jutro, lecz na dziś. Niosąc pomoc chorym, sam zaraził się tyfusem  

i zmarł 23 lutego 1925 r., na krótko przed wyzwoleniem obozu.   

 Przebywając w obozach koncentracyjnych, Frelichowski swoją postawą udowadniał, że nawet w takich miejscach  

można walczyć za Ojczyznę, być jej wiernym. Opiekował się współwięźniami, służył dobrym słowem, opiekował się chorymi.  

 Ks. Stefan Wincenty Frelichowski  został beatyfikowany w 1999 r. Od 2000 r. jest patronem harcerzy polskich.  

Z dniem 12 października 2018 r. Szkole Podstawowej w Nicwałdzie zostanie nadane imię błogosławionego  

ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 

 

Dyrektor SP Aleksandra Materka: 

Bł. ks. S. Frelichowski - kandydat na patrona placówki, zgłoszony przez Radę Pedagogiczną, uzyskał akceptację całej  

społeczności. Postać przyszłego patrona, jego działalność, życie i poświęcenie dla innych może być wzorem dla uczniów naszej 

szkoły. Szkoła może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach reprezentowanych przez patrona. 

Ks. Proboszcz Marek Wysiecki, nauczyciel: 

Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś wiersz zatytułowany: „O umarłych, którzy się chwalą” . W zakończeniu wiersza czytamy 

słowa jednego ze zmarłych – „A ja umarłem dlatego, bo nie pamiętałem  o sobie samym, ale o innych”.  Takim był ks. Stefan 

Frelichowski. Czy może być piękniejsze motto życia? Nieprzypadkowo został ogłoszony patronem polskich harcerzy.  

Wartości, którymi się kierował, warto zaszczepiać młodym ludziom, byśmy w przyszłości byli dumni, że jesteśmy Polakami  

i pamiętali, dzięki jakim postaciom wiara i polskość przetrwały czasy najcięższych prób.  Obyśmy byli godni być uczniami  

szkoły, która ma nosić imię harcerza, kapłana i męczennika – bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 

Rada Rodziców SP w Nicwałdzie - Iwona Brzóskowska, Anna Kordalska, Anna Flis, Iwona Miąsko: 

Bł. ks. i druh Stefan Wincenty Frelichowski  jest patronem polskiego harcerstwa i wzorem kapłana. Ta niezwykła postać  

jest też wzorem dla całej rodziny polskich harcerzy, nauczycielem i orędownikiem pokoju i pojednania. Poświęcił swoje życie  

w służbie Bogu i bliźniemu. Służył ludziom z głęboką pokorą, a dzięki swojej dobroci, łagodności i cierpliwości wzbudzał  

sympatię innych. Wszystkie te cechy, a także wiara i uczciwość charakteryzują naszego przyszłego patrona. Świadectwo życia  

 i śmierci tego wspaniałego człowieka, jakim był ks. Frelichowski, to wspaniały wzór dla naszych dzieci.  

Społeczność szkolna o wyborze patrona: 

APEL - Przygarnij psa! 

Zachęcamy do adopcji psów ze schroniska, które zostały znalezione na terenie gminy Gruta. Psy czekające na adopcję  

przebywają w schronisku w Węgrowie k. Grudziądza. Zdjęcia  wraz z opisem psów dla których szukamy nowych domów,  

dostępne są na stronie internetowej schroniska (www.schronisko-grudziadz.pl) oraz gminy Gruta. Aktualnie psów  

pochodzących z terenu naszej gminy jest 16 i niestety, prawie wszystkie już dość długo czekają na to, aż ktoś je przygarnie  

 i da im dom. Zachęcamy do kontaktu ze schroniskiem, a w kolejnym numerze opublikujemy zdjęcia piesków. 

http://www.schronisko-grudziadz.pl
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  Piękny konkurs powożenia! 

 W niedzielę 10 czerwca 2018 roku, na boisku w Mełnie odbył  

się coroczny Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, 

którego organizatorem była wójt Halina Kowalkowska, jednocześnie 

główny fundator pucharów i nagród. 

 W zawodach udział wzięło 12 zaprzęgów. Sędzią  

był Michał Masłowski z Grudziądza, który zapoznał publiczność z tajnikami 

wyjątkowo widowiskowej rywalizacji. Konkurs otworzyła wójt  

Halina Kowalkowska, która serdecznie powitała przybyłe do naszej gminy 

ekipy i życzyła woźnicom i luzakom (osoba jadąca z tyłu, balansująca bryczką) osiągnięcia jak najlepszych rezultatów,  

a więc jak najlepszego miejsca na podium. 

 Tor do pokonania wyznaczały ustawione na murawie pachołki, na których umieszczone były piłeczki. Ich strącenie 

skutkowało punktami karnymi. Emocji nie brakowało. Szczególnie pierwszy przejazd był bardzo ciekawy, ponieważ kilka 

zaprzęgów osiągnęło niemal identyczne czasy, zdobyło podobną ilość punków. O wszystkim zdecydował drugi przejazd,  

który mocno poprzestawiał kolejność. Jak mówił prowadzący zawody, lepszymi powożącymi okazali się ci, którzy panowali 

nad stresem, emocjami i oczywiście końmi (a luzak nad bryczką). 

 W Mełnie stała się rzecz ciekawa, a to dlatego, że wśród ekip była tylko jedna kobieta-woźnica Katarzyna Nazarewicz 

z Piastowa (luzak Artur Krawczyk) i to ten duet pokonał wszystkich i zdobył pierwsze miejsce, główny puchar! Drugą lokatę 

wyjeździli Daniel Chaberski (luzak Marcin Chaberski) z miejscowości Skrupie, natomiast trzecią Jarosław Wroński  

(Maciej Kikolski) ze stajni w Stefanowie. Zawody, zdaniem sędziego Masłowskiego, stały na bardzo dobrym poziomie.  

Widzowie, a było ich sporo, często nagradzali powożących gromkimi oklaskami. Puchary wręczała wójt H. Kowalkowska. 

Natomiast ozdobne flo dla koni przekazał powożącym Adam Schmidt, sędzia techniczny Konkursu. 

 Sponsorami imprezy oprócz wójt H. Kowalkowskiej, byli: Gminne 

Centrum Kultury, Pan Waldemar Kuryś, Waldemar Kwiatkowski (Firma 

Linodrób) oraz – w kwestii poczęstunku – Przedszkole Samorządowe 

w Mełnie i Szkoła Podstawowa w Grucie. Nad bezpieczeństwem w trakcie 

zawodów czuwali strażacy z OSP w Grucie. 

Nie nudziły się również dzieci, które oprócz podziwiania koni i wyścigów, 

mogły skorzystać z umiejętności instruktorek GCK i pomalować swoje  

twarze. 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim ekipom serdecznie dziękujemy 

za kolejne piękne widowisko w gminie Gruta! 
Tekst/foto: RAS 

 Gminny Dzień Mamy 

 

 Nie tylko mamy bawiły się znakomicie na swoim święcie w Słupie, zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, 

szkołę i stowarzyszenie z tej wsi. Gminne obchody Dnia Matki otworzyła dyrektor Hanna Szumotalska, która poprosiła 

 o zabranie głosu Wójt Gminy Gruta. Halina Kowalkowska przekazała najpiękniejsze życzenia wszystkim mamom z naszej gmi-

ny, a obecnym w szkole życzyła jak najlepszej zabawy. Ukłony i powinszowania przekazali również Katarzyna Kurzyńska 

(prezes lokalnego Stowarzyszenia), Agnieszka Wesołowska (sołtys Słupa) i Andrzej Kurnik (dyrektor szkoły).  

Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny. Otworzył go wiersz Iluminacje o matce. Następnie kilka  

piosenek zaprezentował zespół wokalny Złoty Wiek. Po seniorach wystąpiły śpiewający uczennice z podstawówki w Słupie 

(instruktor muzyczny Andrzej Derkowski) i czworo „aktorów” w znakomitej scence rodzajowej „z życia mamy”.  

W tym szczególnym dniu na scenie w Słupie wokalnie zadebiutowały 

dzieci biorące udział w programie „Harcownie metodą –  

harcerskim wsparciem dla rodziny” („dowodziła” nimi drużynowa  

Natalia Szumotalska). 

Naturalnie, nie zabrakło piosenek dwóch innych grup  

działających w GCK, czyli PÓŁnaPÓŁ i TiM.Były jeszcze inne wiersze 

czytane przez dziewczyny z Kółka Literackiego. 

Uroczystość z ciastowo-owocowym poczęstunkiem  

zakończyła się wręczeniem mamom świeczników wykonanych  

przez instruktorki Centrum.                           Tekst/foto: RAS 
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           V Ogólnopolski Wyścig Kolarski  

               o Puchar  Wójta Gminy Gruta za nami! 

 W czerwcowy weekend (9-10.06) na terenie gminy Gruta w ramach  

Kolarskiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych odbył się V Ogólnopolski  

Wyścig Kolarski. Pierwszego dnia aż 171 zawodników z całej Polski zmierzyło  

się z 5 km odcinkiem trasy pomiędzy Grutą a Jasiewem. Na podium w kategorii  

Żak oraz Młodzik  tryumfował klub UKS Copernicus Toruń, którego zawodnicy 

kolejno stawali na podium. Z kolei w kategorii Młodziczek tryumfowała Karolina 

Domianiak z ALKS Stal – Luks Grodno Nowogród, drugie  i trzecie miejsce  

wywalczyły zawodniczki z Gruty – kolejno Kaja Bonas i Maja Tracka.  

Nasze zawodniczki nie miały sobie równych również w kryterium ulicznym 

 w Łasinie – Kaja zajęła I miejsce, Maja tuż za nią.   

Drugiego dnia rywalizacja przeniosła się do Słupa, gdzie mimo upału odbył się wyścig na trasie Słup - Jasiewo - Gruta - Orle - 

Słup. Bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii Młodziczek ponownie została Maja Tracka z czasem 0:33:11.   

 Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, niemal 30 stopniowe upały w trakcie trwania wyścigu, wszyscy zawodnicy  

zasłużyli na słowa uznania.    

 Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska  z uznaniem dla sportowej rywalizacji wręczała młodym zawodnikom puchary  

oraz ufundowane nagrody na mecie wyścigu w Słupie. 

Wszystkim uczestnikom rywalizacji serdecznie gratulujemy udanych startów i zapraszamy za rok do naszej gminy! 

Tekst: OK/Foto: A. Kalinowska 

II miejsce w mikstach siatkarskich 

 

W hali sportowej Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbył się I Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar  

Dyrektora Zespołu Szkół. Wzięło w nim udział sześć zespołów z gimnazjów w Jabłonowie Pomorskim, Bobrowie, Grucie, 

Książkach, Zbicznie i Świeciu nad Osą. Każdą szkołę reprezentowały trzy dziewczęta i trzech chłopców. Turniej  

był rozgrywany systemem ,,każdy z każdym’’. 

Skład Gruty: Klaudia Antczak, Julia Sądowska, Martyna Templin, Wiktor Abramek, Maciej Cylka, Jakub Tychmann. 

Nauczyciel: Mariusz Kurkus. I miejsce w rywalizacji zajęło Gimnazjum w Bobrowie, II miejsce Gimnazjum w Grucie,  

III miejsce Gimnazjum w Świeciu n. Osą. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim,  

Gimnazjum w Zbicznie, Gimnazjum w Książkach. 

 Puchary i nagrody wręczyła zawodnikom dyrektor Barbara Bober. 

 Piłkarska Przygoda z Tymbarkiem 

 

 Drużyna chłopców z piątej klasy w składzie: Konrad Kamiński,  

Szymon Kowalczyk, Miłosz Reich, Patryk Woś, Kacper Wiśniewski, Krystian Kubajek, 

Filip Krajewski, Bartłomiej Kręcisz wzięła udział w finale wojewódzkim XVIII edycji 

turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, który odbył się w Świeciu  

nad Wisłą. 

Do rywalizacji w roczniku U-12 stanęło 21 drużyn. Gruta znalazła się w grupie A,  

razem z UKS 1 Aleksandrów Kujawski, SP 1 Żnin i SP 12 Włocławek. Niestety,  

naszym piłkarzom, mimo ambitnej gry, nie udało się wyjść z grupy i odpadli z turnieju. 

Jednak do domów wrócili uśmiechnięci, pełni pozytywnych wrażeń, z medalami 

 i nagrodami za udział w TYMBARKU. 

 II  miejsce gimnazjalistek z Gruty w piłce nożnej 

 

 W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Grudziądzkiego w piłce nożnej nasze dziewczęta spotkały się z drużynami 

Łasina i Świecia nad Osą (grupa B). W grupie A rywalizowały Piaski i Radzyń Chełmiński.  W grupie B Gruta zajęła pierwsze 

miejsce, drugi był Łasin, trzecie Świecie.  W finale zawodów Gruta uległa Piaskom dopiero w rzutach karnych. (0:0, dogrywka 

0:0, rzuty karne 0:3). Drużyna z Gimnazjum w Grucie w składzie: Martyna Templin,  Agata Pilarska, Klaudia Antczak,   

Katarzyna Robaczewska (br.), Maja Tracka, Natalia Mazurkiewicz, Alicja Mazurkiewicz, Julia Dądelewska, Julia Zgardowska, 

zakończyła rywalizację na drugim miejscu. Nasze zawodniczki trenują pod okiem Mariusza Kurkusa.   

 Tekst: M. Kurkus 

 Tekst: M. Kurkus 

Tekst: M.Kurkus 

  SPORT 
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  Trzeci raz I miejsce 

 

 Już po raz kolejny opiekunowie SK PCK Szkoły Podstawowej 

im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie wytypowali uczniów gimnazjum do udziału  

w VI Powiatowym Turnieju Pierwszej Pomocy Szkół Gimnazjalnych. Turniej odbył  

się 24.05.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka  

w Łasinie.  

W tym roku naszą szkołę reprezentowała drużyna z klasy III a gimnazjum,  

w składzie: Partycja Kikulska, Marta Guz, Patryk Boniecki. Nasi uczniowie  

poradzili sobie znakomicie, pokonując gimnazjalistów z innych szkół i uzyskując po raz 

trzeci I miejsce.  

Turniej składał się z części praktycznej, czyli szeregu scenek – pozoracji,  

w trakcie których członkowie drużyn mieli za zadanie wykonanie czynności ratowniczych i części teoretycznej, dotyczącej  

wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Międzynarodowym Prawie Humanitarnym oraz wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Ogromnie 

cieszy postawa i wiedza naszych uczniów. Kolejny już raz dostarczyli wspaniałych emocji i zadowolenia z posiadanych  

umiejętności.                                                                      Opiekunowie SK PCKGabriela Wojtaś i Małgorzata Lazarowicz 

 Laureaci ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego 

 W minione ferie uczniowie z gruckiej szkoły poznawali tajniki ekonomii  

i przedsiębiorczości. Efektem tych zajęć było przystąpienie do ogólnopolskiego  

konkursu projektowego dla szkół biorących udział w programie „Ferie z ekonomią”.  

Zadaniem, które przed młodzieżą postawili organizatorzy, było stworzenie modelu 

biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Młodzież pod okiem swojego 

nauczyciela Tomasza Piwowarskiego opracowała model przedsiębiorstwa  

„Eko Osa”, które zakładało świadczenie usług turystycznych w oparciu o walory  

krajoznawcze naszej gminy (m.in. jeziora, lasy).  Pomysł został doceniony 

 i nagrodzony. Cały zespół uzyskał tytuł laureatów i w nagrodę spędził dwa dni  

w Warszawie. Tu w Centrum Pieniądza NBP mogli osobiście przekonać się ile waży sztabka złota warta 2,5 miliona złotych,  

ile miejsca zajmuje milion złotych w 10 złotowych banknotach oraz jak konwojuje się transporty z pieniędzmi. Pospacerowali  

też nocą po Warszawie i wzięli udział w grze miejskiej. 

Serdecznie gratulujemy zdolnym uczniom z Gruty! Tekst/foto: T. Piwowarski 

 Kamienie Pamięci 

 Tegoroczna edycja projektu IPN „Kamienie Pamięci”, w której wzięli udział uczniowie SP  

w Grucie, upłynęła pod hasłem „Nieznany bohater niepodległości”. Głównym zadaniem, które stanęło 

przed  uczniami, było odszukanie i upamiętnienie nieznanych bohaterów, takich jak Michał Łopatka, 

który przyczynił się do odzyskania niepodległości w 1918 r. Florian Laskowski, który jako młody  

chłopiec  bronił  granic II Rzeczypospolitej,  czy  Jan Poćwiardowski  i Alojzy Firyn, tworzący  

struktury polskiej oświaty na terenie gminy.  Po wykonaniu swojego zadania, w czwartek 24 maja,  na uroczystej gali  

w Krakowie odebrali  oni statuetki „Kamienie Pamięci”, które w tym roku zostały wykonane z oryginalnej cegły 

 z nieistniejącego już dworu rodziny Kleszczyńskich w Radziemicach, w którym 4 sierpnia 1924 r. gościł Józef Piłsudski.  

Właściciel dworu Edward Kleszczyński nazywany jest „ósmym Beliniakiem”. W 1914 r. dołączył on do patrolu Władysława 

Beliny, który poprzedził wymarsz I Kadrowej do Królestwa Polskiego. Zanim jednak uczniowie z gruckiej szkoły wraz  

ze swoimi opiekunami odebrali statuetki,  na specjalnym stanowisku przed ekspertami z IPN oraz uczestnikami  uroczystej gali 

podsumowującej projekt, zaprezentowali  gruckich bohaterów, których historie mieszkańcy naszej gminy mogli poznać, czytając 

okolicznościową gazetkę Kurier Grucki.  
Tekst/foto: T. Piwowarski 

 Dzień Rodziny w Plemiętach 
 

 9 czerwca  2018 r., w sobotę, na boisku szkolnym odbył się festyn „Dzień Rodziny”. Na wspólną zabawę przybyły   

nie tylko dzieci uczące się w naszej szkole i ich rodzice, ale również okoliczni mieszkańcy. Na uczestników zabawy czekał  

szereg atrakcji, między  innymi „Picoland”, konkurencje sportowe przygotowane przez p. M. Ślusarczyk oraz tor przeszkód.  

Zabawa była wspaniała, nawet pogoda dopisała. Głodni i spragnieni mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez  

rodziców ,np. pysznej grochówki czy kiełbaski z grilla. Dziękujemy sołectwu wsi Plemięta za pomoc w zorganizowaniu zabawy.  

Tekst: A. Kręcisz 
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Zawody sportowo – pożarnicze 

 

Gmina Gruta strażakami stoi od wielu lat.  

To niewątpliwie ewenement na skalę krajową. Nasza  

ziemia nie dość, że może być przykładem ofiarnej służby druhów, 

to na uwagę zasługuje również fakt, że wielu naszych strażaków 

na przestrzeni lat pracuje w Państwowej Straży Pożarnej  

w Grudziądzu, często mając na pagonach stopnie oficerskie. 

Powodem do dumy strażackiej w gminie  

są coroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział biorą 

jednostki z poszczególnych wsi. Sponsorem tych ważnych,  

sprawdzających umiejętności zmagań, jest wójt Halina Kowal-

kowska i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grucie. 

W tym roku zawody odbyły się 3 czerwca. Wzięło  

w nich udział piętnaście drużyn: cztery młodzieżowe, trzy kobiece i osiem seniorów. Komisję sędziowską powołał Komendant 

Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, brygadier Robert Gutowski. Sędzią głównym wyznaczył młodszego bry-

gadiera Pawła Stachowicza. 

A oto klasyfikacja generalna zawodów wg regulaminu CTiF (chłopcy): 1. miejsce OSP Gruta, 2 m. OSP Boguszewo, 

3. m. OSP Słup. Klasyfikacja generalna w tej samej kategorii – dziewczęta z OSP Gruta były jedynymi startującymi. Osiągnę-

ły bardzo dobry wynik: 984,35 punktów. Jeśli chodzi o seniorów, klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następują-

co:  

1. miejsce OSP Boguszewo, 2. m. OSP Gruta II, 3. m. OSP Plemięta II, 4. m. OSP Plemięta I, 5. m. OSP Gruta I, 6. m.  

OSP Salno, 7. m. OSP Słup, 8. m. OSP Gołębiewko. Natomiast w przypadku kobiet klasyfikacja generalna zawodów  

przedstawia się następująco: 1. miejsce OSP Boguszewo, 2. m. OSP Gruta i 3. OSP Boguszewo II. 

Niedzielne zawody to nie tylko rywalizacja na boisku w Mełnie, ale także szczególny moment na docenienie pracy 

naszych druhów. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. kujawsko-pomorskiego  

nr 10/3/2018 z dnia 21 lutego br. strażacy naszej gminy odznaczeni zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami  

za Zasługi dla Pożarnictwa. Natomiast Uchwałą nr 2/2018 z 13 lutego br. wielu z nich otrzymało odznakę Wzorowy Strażak. 

Odznaczenia wręczali: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP 

Sławomir Chyła, brygadier Robert Gutowski i Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta. Wójt ufundowała puchary i nagrody. 

Zwycięska ekipa drużyn młodzieżowych w nagrodę pojedzie na letni wypoczynek do Piły-Młyn.   

Naszym druhom gratulujemy osiągniętych wyników na zawodach, a wszystkim odznaczonym satysfakcji  

        Czerwiec w Bibliotece 

Po raz pierwszy w GBP Gruta, Filie w Nicwałdzie i Boguszewie, 

współpracując z bibliotekami szkolnymi w tych miejscowościach, wzięły 

udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytanie pt. „Jak nie czytam,  

jak czytam”.  8 czerwca  uczniowie wyszli na boisko i czytali książki. Potem 

dzieci  ubrane w  biało-czerwone koszulki utworzyły „żywe flagi”,  

upamiętniając w ten sposób 100-lecie odzyskania niepodległości.  

W Boguszewie w akcji wzięło udział 78 uczniów, natomiast  

w Nicwałdzie równo 100. Teraz czekamy na wynik krajowy- w zeszłym roku 

była to rewelacyjna liczba 460 tysięcy czytających młodych ludzi w jednym czasie w całej Polsce! W ten sposób młodzi  

pokazali wszystkim, iż czytania nie trzeba się wstydzić! 

„Noc Bibliotek” to drugie wydarzenie, które tego samego dnia zorganizowały te same filie, znów we współpracy  

z bibliotekami szkolnymi. O godzinie 18.00 w każdej placówce 14 uczestników rozpoczęło ogólnopolską Noc Bibliotek.  

W tym czasie brały udział w różnych zabawach, grach, oglądały film „Tarapaty”, czytały książki, a o północy przy ognisku  

i pieczeniu kiełbasek śpiewali harcerskie piosenki i słuchali opowieści „Jak to drzewiej bywało…nasze drogi do niepodległości”.  

W SP w Boguszewie odbyła się również II edycja Gminnego Turnieju Gier Planszowych. Zgłosiły się cztery drużyny 

sześcioosobowe, które stanęły w szranki o tytuł mistrza gier planszowych. W atmosferze zabawy i zdrowej rywalizacji dzieci 

rozgrywały partie: Chińczyka,  5 sekund, Double, Tenzi, Zgaduj – zgadula oraz układały puzzle na czas. Uczestnicy  

byli rewelacyjnie przygotowani, gdyż różnice czasowe i punktowe były minimalne. Zwyciężyła drużyna ze Słupa, potem  

Nicwałd, Gruta i Boguszewo. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody w postaci gier planszowych ufundowanych  

przez współorganizatora GBP w Grucie. Za rok spotkamy się na III odsłonie naszego Turnieju. 
Tekst/foto: A. Fabrykiewicz 
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ZAPROSZENIE 

Gminne Centrum Kultury  
zaprasza na zajęcia wakacyjne do świetlic 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH GMINY GRUTA 

w TERMINIE od 02.07.2018 r. do 17.08.2018 r. 

 

1.Boguszewo                  - 2.07 do 6. 07.18r.            od 9.00-12.00           w Bibliotece Publicznej w Boguszewie 

2.Gołębiewko                - 2.07 do 6.07.18r.             od 12.30-15.30         w Świetlicy RSP Gołębiewko 

3.Nicwałd                       - 9.07 do 13.07.18r.           od 9.00-12.00           w Bibliotece Publicznej i SP w  Nicwałdzie 

4.Annowo                       - 9.07 do 13.07.18r.           od 12.30- 15.30        w Świetlicy wiejskiej w Annowie 

5.Kitnowo  +  Mełno ZZD    - 16.07 do 20.07.18r.         od 9.00-12.00           w Świetlicy wiejskiej w Kitnowie 

6.Gruta                                   - 16.07 do 20.07.18r.         od 12.30- 15.30        w Gminnym Centrum Kultury w Grucie 

7.Orle                                      - 23.07 do 27.07.18r.         od 9.00-12.00           w Świetlicy wiejskiej w Orlu 

8. Salno +  Dąbrówka            - 23.07 do 27.07.18r.         od 12.30-15.30         w Świetlicy wiejskiej w Salnie 

9.Okonin                                - 30.07 do 3.08.18r.            od 9.00-12.00           w Bibliotece Publicznej w Okoninie 

10.Pokrzywno                        - 30.07 do 3.08.18r.           od 12.30-15.30         w Świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie 

11.Mełno Cukrownia            - 6.08 do 10.08.18r.           od 9.00-12.00           w Świetlicy wiejskiej w Mełnie 

12. Słup + Jasiewo                 - 6.08 do 10.08.18r.           od 12.30-15.30         w Świetlicy wiejskiej w Słupie 

13. Plemięta            - 13.08 do 17.08.18r.         od 9.00-12.00           w Świetlicy wiejskiej w Plemiętach 

14.Wiktorowo        - 13.08 do 17.08.18r.         od 12.30-15.30         w Świetlicy wiejskiej w Wiktorowie 

                                                                                                                                           

            DYREKTOR  GCK w GRUCIE 

                                        Hanna Szumotalska 

APEL DO MIESZKAOCÓW GMINY GRUTA 
o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą  

 

W związku z utrzymującymi się od kilku dni wyższymi  
temperaturami, brakiem opadów deszczu oraz bardzo dużym  
wzrostem zużycia wody pobranej z gminnych wodociągów,  
w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, proszę wszystkich  
użytkowników sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne  
gospodarowanie wodą. 

ZGKiM w Grucie, informuje, że ze względu na dwukrotny 
wzrost zużycia wody i rozległy obszar gminy, w godzinach  
popołudniowych i wieczornych mogą wystąpid przerwy  
w dostawie wody lub braki ciśnienia w sieci wodociągowej.  

Ze względu na powyższe, w godzinach 17 - 22 prosimy  
o rozsądne korzystanie z wody pobieranej z gminnego wodo-
ciągu. Podlewanie wodą z gminnej sieci trawników, upraw po-
lowych oraz napełnianie basenów przydomowych  
i wykorzystywania przez odbiorców wody do innych celów  
niż socjalno - bytowe może doprowadzid do braku wody  
w godzinach wieczornych .  

Powyższe czynności proponujemy rozłożyd w czasie. 


