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Nr  12                                                                       Wydanie grudzień  2018 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r.  zaplanowano zmianę godzin pracy Urzędu Gminy w Grucie.  

Urząd Gminy będzie czynny w następujących godzinach: 

Poniedziałek - czwartek:    7:00 - 15:30. 

Piątek:   7:00 - 13:00. 

W związku z tym, że podane godziny urzędowania są propozycją, zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy Gruta  

do wyrażenia swojej opinii  - wszelkie uwagi prosimy kierować na adres mailowy: redakcja@gruta.pl. 

                                                                                             INFORMACJA 

Szanowni Państwo, 

 zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu w dniu 4 października 2018 r. informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 roku  

usługa odbioru odpadów komunalnych odbywać będzie się za pośrednictwem nowej firmy, tj. Miejskich Wodociągów 

 i Oczyszczalni Grudziądz.  

 W związku z powyższym od dnia 04.12.2018 r.  dostarczane są do Państwa nowe pojemniki na odpady komunalne. 

Odbiór odpadów z nowo dostarczonych pojemników odbywał się będzie od stycznia 2019 roku. 

Do końca grudnia 2018 roku odbiory odpadów będą dokonywane przez obecnie obsługującą firmę. 

 

W razie pytań prosimy  

o kontakt z Urzędem Gminy Gruta  

(pokój nr 5) oraz telefonicznie 56 468 31 21. 

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Gruta! 

Święta Bożego Narodzenia to okres oczekiwania, nadziei i radości. 

Otwieramy wtedy nasze serca na innych. 

Jesteśmy pełni wiary i ufności. 

Życzymy Państwu, aby Święta Bożego Narodzenia  

upłynęły w atmosferze rodzinnego szczęścia,  

miłości i wzajemnego zrozumienia. 

Aby świąteczny nastrój promieniował na wszystkie dni  

nadchodzącego 2019 roku! 

 

         Przewodniczący                                      Wójt Gminy Gruta 

         Rady Gminy Gruta                                Waldemar Kurkowski 

                   Piotr Dyś 
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     Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski   

przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach  od 10:00 do 15:30.   

W sprawie skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy Gruta Piotr Dyś    

przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 14:00 do 15:00.  

      II Sesja Rady Gminy Gruta 

 

 6 grudnia 2018 r. Piotr Dyś, przewodniczący Rady Gminy, rozpoczął II Sesję nowej kadencji Rady Gminy Gruta.  

Jak już wcześniej informowaliśmy, od nowej kadencji każdą sesję można oglądać na stronie internetowej gminy Gruta.       

 Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad II sesji Rady Gminy, Wójt przedstawił  

sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 

Następnie podjęto uchwały w sprawie: 

1)  dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2018; 

2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030; 

3) ustalenia wynagrodzenia Wójta; 

4) powołania Komisji Rewizyjnej; 

5) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Gruta; 

6) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

7) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

8) powołania komisji stałych Rady Gminy Gruta, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania; 

9) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok  

podatkowy 2019; 

10) uchylającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

11) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie 

z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta; 

12) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności. 

  Informujemy, że wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali: Joanna Worytko (radna z Gruty) i Marcin Bartoś  

(radny Plemiąt i Wiktorowa).  6 grudnia powołano nowych przewodniczących i członków gminnych komisji. 

I tak w skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący radni: Agnieszka Wesołowska – przewodnicząca, natomiast członkami 

zostali: Krzysztof Neumann, Kazimierz Wojtaszewski, Piotr Szynkowski i Anna Rafalska. 

Komisja Skarg i Wniosków działać będzie w składzie: Krzysztof Wyżga – przewodniczący, członkowie : Marcin Bartoś,  

Karolina Osenka, Kazimierz Suszek i Zbigniew Szlitkus. 

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego: Zbigniew Szlitkus – przewodniczący, członkowie:  

Kazimierz Wojtaszewski, Piotr Dyś, Krzysztof Neumann, Agnieszka Wesołowska, Kazimierz Suszek, Wiesława Szlas,  

Janusz Miąsko i Jan Drzewoszewski. 

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: Piotr  Szynkowski – przewodniczący, członkowie: Joanna Worytko, 

Krzysztof Wyżga, Karolina Osenka, Wiesława Szlas, Jan Drzewoszewski, Anna Rafalska i Janusz Miąsko. 

Radnym powołanym do komisji  gratulujemy.                                                                                                             Tekst: RAS 

Tekst: RAS 

    Wyniki wyborów samorządowych 

 

 21 października 2018 r. odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Wybrano kandydatów  

do rad gmin, powiatów, województw oraz wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Nowym 

Wójtem Gminy Gruta wybrany został Waldemar Kurkowski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy 

Wspólnota Samorządowa. Kandydat ten uzyskał 1587 głosów, co dało mu wynik 57,27 % poparcia 

społeczeństwa. Objęcie władzy przez nową Radę Gminy Gruta oraz nowego wójta nastąpiło 

dnia  23 listopada 2018 r.  

 Tego dnia wraz z nowym wójtem ślubowanie złożyli następujący radni: Marcin Bartoś 

(Plemięta, Wiktorowo), Jan Drzewoszewski (Pokrzywno), Piotr Dyś (Gołębiewko, Kitnowo),  

Janusz Miąsko (Annowo), Krzysztof Neumann (Gruta), Karolina Osenka (Mełno ZZD),  

Anna Rafalska (Boguszewo), Kazimierz Suszek (Nicwałd), Wiesława Szlas (Mełno),  

Zbigniew Szlitkus (Salno), Piotr Szynkowski (Okonin), Agnieszka Wesołowska (Słup, Jasiewo),  

Kazimierz Wojtaszewski (Dąbrówka Królewska, Orle), Joanna Worytko (Gruta) i Krzysztof Wyżga 

(Mełno Cukrownia, Gruta).  
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W związku z planowanym kompleksowym remontem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego  w Grucie  

zostaje ona przeniesiona do małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grucie. 

Z biblioteki można korzystać tak samo, jak dotychczas i w tych samych godzinach: 

poniedziałek, środa, piątek     8.00-16.00 

  wtorek, czwartek                    10.00-18.00 

Serdecznie zapraszamy! 

 Ważny zakup dla gminy 

 

  Za 55 tysięcy zł zakupiono agregat prądotwórczy FDG 100 IS. Urządzenie będzie  

wykorzystywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do podtrzymywania  

napięcia w obiektach na terenie gminy w przypadku jego braku. 

 Ostatnio mieliśmy już okazję go użyć, gdy chwilowo wstrzymano dopływ  

energii w Grucie. Agregat podłączony został do hydroforni i dzięki temu mieszkańcy nie mieli 

kłopotu z wodą. Środki wykorzystano w ramach zarządzania kryzysowego, polegającego  

na zapobieganiu trudnym, niebezpiecznym sytuacjom i przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze  

zaplanowanych działań. 

                       Tekst/foto: RAS 

   Niższy podatek rolny w naszej gminie! 

 

        Dnia 6 grudnia 2018 r. odbyła się sesja nowej Rady Gminy,  

na której podjęto uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  

za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego  

na rok podatkowy 2019. 

Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu 

 Statystycznego obniżono z kwoty 54,36 zł za 1 decytonę (dt) do kwoty 

48,00 zł. Tak niskiej stawki nie było od wielu lat. Podjęcie powyższej 

uchwały skutkować będzie naliczeniem podatku rolnego w 2019 roku  

o 8,55% niższego w stosunku do roku bieżącego: 

 od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stawka 

w 2019 r. wynosić będzie 120,00 zł,  

 od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych, niestanowiących  

gospodarstwa rolnego, wynosić będzie 240,00 zł.  

 Warto podkreślić, że tak znacznej obniżki nie spotka się ani w gminach ościennych,  

jak i tych z województwa kujawsko-pomorskiego. Przeważająca część gmin, w tym gmina Grudziądz, Radzyń Chełmiński, 

Książki, Dębowa Łąka, Płuźnica, Ryńsk oraz Jabłonowo Pomorskie, nie obniżyła ceny skupu żyta, zatem obowiązywać  

tam będzie stawka określona przez prezesa GUS (czyli wspomniane już wcześniej 54, 36 zł). Nieznaczne obniżki cen skupu żyta 

możemy zaobserwować  m.in. w gminie Rogóźno (53,36 zł) oraz w gminie Lisewo (53,50zł).                                       Tekst: DW 

 Gminne inwestycje 

 

 Wraz z początkiem grudnia zakończyliśmy prace budowlane w pozostałych remontowanych świetlicach wiejskich. 

Dzięki pozyskaniu dotacji zewnętrznych kilka świetlic wiejskich z terenu gminy Gruta zyskało nowe oblicze. Świetlice zostały 

dostosowane do potrzeb mieszkańców, co pozwoli na ich lepsze wykorzystanie w życiu lokalnych społeczności. 

Również prace termomodernizacyjne z zewnątrz budynku biblioteki gminnej w Grucie zostały zakończone. W styczniu  

zostanie ogłoszony przetarg na prace remontowe wewnątrz budynku. Dzięki inwestycji gminna biblioteka publiczna zyska  

więcej przestrzeni i bardziej nowoczesny wystrój. Wszystko to dla większej wygody czytelników.  

 Wciąż trwają prace nad ścieżką rowerową Mełno – Okonin. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. 

 W kwestii inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. W momencie 

ich pozyskania oraz przekazania terenu i placu budowy niezwłocznie rozpoczniemy budowę inwestycji. W związku z tym 

zwracamy się z prośbą do mieszkańców o bieżące informowanie wykonawców o występowaniu ewentualnych przeszkód  

występujących w gruncie (występowanie starych instalacji wodociągowych, podłączeń do prądu nieoznakowanych na mapach 

itp.). W związku z inwestycją mogą pojawić się również chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym, za co przepraszamy.  

W razie pytań dotyczących inwestycji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gruta.               Tekst: OK 
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 Certyfikat dla gruckiej szkoły 

 Z przyjemnością informujemy, że szkoła w Grucie otrzymała Certyfikat „Szkoła przyjazna osobom niewidomym”,  

nadany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej  

im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy go za udział w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”, 

który realizowany był w październiku tego roku.  

 W ramach projektu uczniowie klas I-VI uczestniczyli m.in. w zajęciach edukacyjnych na temat funkcjonowania osób  

z dysfunkcją wzroku i ich problemów w codziennym życiu. By przybliżyć temat, dzieci z zawiązanymi oczami starały  

się pokonać, np. schody przy pomocy kolegi przewodnika. Prowadzący zajęcia zwrócili też uwagę uczniów na potrzebę  

codziennej dbałości o wzrok. Działania w ramach kampanii prowadzili pedagodzy: Jolanta Kanios, Marta Kmiecik  

i Gabriela Wojtaś.                           Tekst: J. Kanios 

       Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP 

 

       11 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Grucie. Druhowie pierwszy raz spotkali się z nowym wójtem gminy Waldemarem Kurkowskim, który notabene  

jest członkiem Zarządu. Dodajmy, że wójt, z racji zajmowanego stanowiska, odpowiada za właściwe działanie straży. 

 Podczas narady omówiono bieżące sprawy z zakresu wyposażania jednostek w sprzęt i umundurowanie, które zostaną 

zakupione przez gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozmawiano również nt. popularyzacji ochrony  

przeciwpożarowej poprzez organizację konkursów plastycznych. Na posiedzeniu pojawiła się też kwestia oznakowania 

i naprawiania niesprawnych hydrantów na terenie gminy; jest to na bieżąco konsultowane między ZGKiM i jednostkami OSP. 

Omówiono też zasady pracy kierowców-konserwatorów.  Poruszono również kwestię dysponowania sprzętem Obrony Cywilnej. 

Podjęto również decyzję o rozbudowie remizy OSP Plemięta o jedno stanowisko garażowe, ze względu na przekazany  

samochód strażacki marki Lublin. 

 Posiedzenia Zarządu to także szeroka wymiana poglądów między przedstawicielami poszczególnych jednostek a wójtem, 

a wszystko po to, by poszczególne jednostki OSP działały jak najlepiej. Podczas zebrania wielokrotnie głos zabierał wójt  

W. Kurkowski, który zapewnił druhów, iż dołoży wszelkich starań, aby wszystkie jednostki w gminie były jak najlepiej  

wyposażone i zawsze w stu procentach gotowe do każdej akcji. 

                       Tekst: RAS 

 Zebranie kombatantów  

 

 Po kilkuletniej przerwie, w Gminnym Centrum Kultury 10 grudnia spotkali   

się członkowie Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych w Grucie. Zebranie zwołała prezes Bernadeta Neumann 

 i jego jedynym punktem miało być zawieszenie działalności Koła. Powód takiej decyzji 

był jeden: kombatanci zrzeszeni w Gminnym Kole to ludzie już bardzo sędziwi, nierzadko 

schorowani. Jak na początku zaznaczyła B. Neumann: „Praktycznie działalność nasza  

polega na płaceniu składek”. 

 Na zebranie zaproszony został wójt Waldemar Kurkowski.  

– Jestem zaszczycony, że mogę być z państwem, że mogę spotkać się z tymi, którzy przeżyli wojnę, walczyli o wolność Polski. 

Chylę przed państwem czoła – zaczął prowadzący samorząd. Następnie podkreślił,  że jako wójt chciałby pomóc kombatantom 

w ich działalności i zaapelował, by nie  rozwiązywać Koła. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad ewentualnym dalszym  

prowadzeniem gminnego oddziału. B. Neumann nadmieniła wójtowi, że kombatanci chcieliby, aby ich honorowym  prezesem  

została Hanna Szumotalska, dyrektor GCK. – Bardzo dobrze współpracuje się nam  z tą panią, zawsze możemy na nią liczyć – 

podkreśliła obecna pani prezes. 

Wójt również zaakceptował takie rozwiązanie. H. Szumotalska wstępnie wyraziła zgodę, jednak ostatecznie o prowadzeniu Koła 

zdecyduje po omówieniu niebawem kilku zasadniczych spraw właśnie z wójtem W. Kurkowskim i B. Neumann. 

 Podczas spotkania Bernadecie Neumann wręczony został Kombatancki Krzyż Zwycięstwa, przyznany przez Zarząd 

Główny. Aktu udekorowania dokonała sekretarz Koła Celestyna Dubowska.                              Tekst/foto: RAS 

 Informujemy, że zakończyła się realizacja zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Gruta”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa  

unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 82,98 ton. Płyty azbestowe odebrane zostały z 32 nieruchomości  

z terenu gminy Gruta. Przedsięwzięcie w 70% dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.                                                                                                                                                           

                        Tekst: BB 
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Z ksiąg USC  

W listopadzie 2018 r. w naszej gminie urodziło się 9 dzieci, 7 osób zmarło  

    Nikt nie zawarł związku małżeńskiego. 

11 listopada 

Święto Niepodległości 

 Z kolei 27 listopada w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Grucie odbył się wieczorek patriotyczny. 

 Montaż słowno-muzyczny został przygotowany przez klasę III B gimnazjum w ramach Narodowego Programu Rozwoju  

Czytelnictwa. Młodzież przygotowała także prezentację multimedialną na temat „Niepodległa od 100 lat”. W części artystycznej 

wykonawcy zaśpiewali piosenki „Ojczyzno ma”, „Biały krzyż”, „Mury”, „Rozkwitają pąki białych róż” oraz recytowali wiersze 

„Taki kraj” Jana Pietrzaka, „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej, „Polska” Antoniego Słonimskiego 

 i „Hymn do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego. Zaproszeni goście, m.in. radni gminy, sołtysi, rodzice, z  uwagą  

 i wzruszeniem wysłuchali patriotycznego programu. Uroczysty nastrój dopełniły płonące świece oraz pyszne ciasto i kawa, 

ufundowane przez Radę Rodziców.  Nad całością wydarzenia czuwali nauczyciele: Katarzyna Rafalska, Mariusz Kurkus,  

Tomasz Piwowarski, Karol Kosik.                                                                           Tekst: K. Rafalska, M. Kurkus 

 2018 był rokiem uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na terenie gminy Gruta  

w ciągu ostatnich kilku miesięcy odbyło się wiele uroczystości mających na celu wspólne przeżycie tej jakże ważnej rocznicy. 

Już w maju odsłonięta została odnowiona mogiła kpt. Floriana Laskowskiego, natomiast we wrześniu  

w Annowie odbyła się okazała inscenizacja Drogi do Niepodległej. Następnie amatorów sportu zaprosiliśmy do rajdu  

rowerowego do Dębów Niepodległości, a amatorzy biegów pobiegli razem z nami w Biegu pod Górę w Dąbrówce Królewskiej. 

Fotografowie amatorzy uwiecznili piękno naszej gminy na zdjęciach w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa. Kulminacja 

 patriotycznych obchodów przypadła jednak na listopad. Zarówno szkoły, przedszkole, sołectwa, parafie, jak i osoby prywatne 

włączyły się w obchody Święta Niepodległości. Zorganizowano marsze, spotkania, przeglądy - wszystko po to, by jako  

społeczność lokalna wspólnie przeżywać tak ważną rocznicę.  

 Jak już wspominaliśmy, z inicjatywy Henryka Zalewskiego, sołtysa wsi Mełno 

Cukrownia, przy pełnej aprobacie ks. proboszcza Henryka Szczodrowskiego, dzieci 

ze scholi parafialnej, działającej przy kościele w Grucie, z Kingą Panek oraz  

Eweliną Szymaniak na czele, oraz harcerze z 21 DH ZHP z Mełna, z drużynową  

Natalią Szumotalską, chcąc uczcić wielkie narodowe święto przypinali wiernym 

 zmierzającym na Msze Św. przepięknie wykonane kotyliony w barwach narodowych.  

Uroczystą oprawę miała szczególnie Msza św. o godzinie 11:00, która została  

odprawiona w intencji Ojczyzny. W jej trakcie odśpiewano m.in.  „Boże coś Polskę”, 

a na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn narodowy. Na wielu  

twarzach  można było zauważyć wielkie wzruszenie, a nawet łzy w oczach. 

 – „Osobiście w trakcie tej uroczystej Mszy św. odczułem, że stanowimy jedność, że nieważne są uprzedzenia i swary. 

Najważniejsza jest Ojczyzna – powiedział sołtys, który, korzystając z okazji, pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili 

się do wykonania kotylionów – SP w Grucie oraz SP w Boguszewie, GCK oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej w Grucie 

oraz ciągle niezawodnemu  Jerzemu Strużynie z Mełna, który uwiecznił to patriotyczne wydarzenie. 

   Spotkaniem z klasą VIII  SP w Nicwałdzie zakończyła się, trwającą prawie miesiąc, realizacja projektu Gminnej  

Biblioteki Publicznej „100 lat codzienności Polski”. Projekt ogłosiła „Fundacja Szkoła z klasą” i polegał on na napisaniu  

i wysłaniu do losowych odbiorców listów, w których młodzi ludzie zawarli swoją refleksję nad kawałkiem historii,  

jaki przedstawiała pocztówka. Mieli do wyboru 8 wzorów pocztówek z np. wizyty Papieża w Polsce, otwarcia pierwszego 

MacDonalda w Poznaniu, kolejki w sklepie z okresu PRL, zdjęcia powojennej Warszawy, czy też francuskiego czołgu na placu 

w Katowicach, towarzyszącego plebiscytowi na Śląsku w 1921 roku. 

Młodzież podeszła bardzo ambitnie do zadania i napisała naprawdę świetne listy. W sumie 80 sztuk !!! Zostały one wysłane  

do dwóch placówek w Warszawie oraz po jednej do Krakowa, Katowic i Torunia. Teraz będziemy oczekiwać na odpowiedzi. 

Zobaczymy, kto i co otrzyma. Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego bardzo dziękuje za współpracę szkołom  

w Grucie, Nicwałdzie, Słupie i Boguszewie.                                                                                                  Tekst: A. Fabrykiewicz 
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Andrzejki seniorów - zabawa na 102! 
 
Dawno w Gminnym Centrum Kultury nie było tak świetnej zabawy 

jak w andrzejkowy wieczór. Mimo że ziąb tego dnia dawał się wszystkim  

we znaki, to na tradycyjną imprezę stawił się komplet Seniorów z „Klubu 

Wiecznie Młodzi”.  

Dyrektor Hanna Szumotalska z nieukrywaną radością powitała Panie i 

 Panów, podziękowała również za wszystkie dary kulinarne, jakie przynieśli seniorzy. 

Andrzejki to przede wszystkim wieczór wróżb. O ich różnorodność zadbały instruktorki Magdalena i Katarzyna.  

Na pierwszy ogień poszedł rozgrzany wosk, lany przez oczko klucza – a jakże! – do miski z wodą, formował się w przedziwne 

kształty. Już schłodzony, panie brały do rąk, a potem – w strumieniu światła – odczytywały „cudeńka” z cienia rzucanego  

przez woskową formę. Oj, było wesoło, i to jakby z oczywistych powodów, ponieważ zarówno „właściciel” odlanej figury,  

jak i jego koleżanki czy koledzy przeważnie odczytywali z cienia coś innego. Po pierwszych wróżbach, seniorów wzięła  

w obroty Natalia Szumotalska z Akademii Spryciarza i towarzystwo ruszyło do tańców animacyjnych.    

Następnie nadszedł czas na kubki, pod którymi ukryte były m.in. moneta, cukierek i pierścionek. I ta zabawa cieszyła 

się dużym powodzeniem, bo panie i panowie bardzo byli ciekawi, co też wylosują i jaką niespodziankę szykuje im los.  

Naturalnie w tym wszystkim chodziło o jedno: by wspólnie się pośmiać i pożartować. I udało się doskonale! Na pewno 

w piątek w GCK nie było ani jednej osoby, która wróciła do domu w minorowym nastroju.             Tekst/foto: RAS    

 Fantastyczne wyniki sportowców z Gruty 

 

 W hali sportowej w Grucie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach  

Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Powiatu Grudziądzkiego w roku szkolnym 2018/2019. Zarówno wśród 

chłopców, jak i dziewcząt, w finale zagrali szczypiorniści z Gruty i Radzynia Chełmińskiego. Zawodnicy i zawodniczki z Gruty 

byli niepokonani, zajmując pierwsze miejsce na pudle. 

  W hali sportowej w Dębowej Łące odbyły się z kolei turnieje siatkówki dziewcząt i chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły 

Podstawowej. W zawodach wzięli udział uczniowie z Gruty. Chłopcy zajęli II  miejsce, dziewczęta III. Obydwie  

drużyny do zawodów przygotował Mariusz Kurkus. 

 W Świeciu nad Osą odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę. W  zawodach siatkarki z Gruty zajęły I miejsce. 

           Również w  hali sportowej w Grucie odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców o puchar Dyrektora  Szkoły 

Podstawowej w Grucie. Wśród chłopców do zawodów stanęły dwa zespoły: z Gruty i Michala. Podopieczni Mariusza Kurkusa 

pewnie pokonali rywali 3:1  (skład zwycięskiej drużyny: Jakub Tychmann, Dawid Kwiryng, Jakub Katarzyniak,  

Michał Marchlik, Jakub Prahl, Jakub Popiołek i Marek Kostrzewski). 

 W rywalizacji dziewcząt zwyciężyły siatkarki z Michala, drugie miejsce zajęły zawodniczki z Gruty, trzecie z Radzynia 

Chełmińskiego. Skład drużyny z Gruty: Julia Zgardowska, Kaja Bonas, Maja Tracka, Sara Kowalczyk, Alicja Mazurkiewicz,  

Paulina Gogolin, Wiktoria Pieniek, Aleksandra Witkowska, Adrianna Brzyska, Nikola Partyka, Anna Sułkowska. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grucie mgr Krzysztof Ficek wręczył zwycięzcom puchary oraz pozostałym drużynom  

pamiątkowe dyplomy. Mecze sędziowali Joanna Sokołowska i Aleksander Zadykowicz. 

Szczegółowe wyniki wszystkich rozgrywek znajdą Państwo na stronie www.gruta.pl.                                

                       Tekst: M. Kurkus 

  SPORT 

             Park w Grucie w nowej odsłonie 

             Gmina Gruta w latach 2017-2018 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w kwocie 65 481,50 zł na wykonanie  

między innymi: nasadzeń, zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów. W ramach zadania osiągnięto 

efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako nasadzenia 7978 szt. materiałów roślinnych, tj. bylin, 

 krzewów ozdobnych oraz ozdobnych drzew iglastych. Również w ramach zadania usunięto drzewa 

wskazane decyzją konserwatora, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów. Efekt rzeczowy 

 i ekologiczny został wykonany w zadowalającym stopniu.                                                               

                    Tekst/foto: MT 
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   VII edycja Szlachetnej Paczki w gruckiej szkole 

              Kolejny  raz szkoła w Grucie przystąpiła do akcji  

charytatywnej Szlachetna Paczka. Jej celem jest pomoc  

konkretnej ubogiej rodzinie, wybranej po wnikliwych  

poszukiwaniach wśród potrzebujących. W tym roku udało nam 

się wywołać uśmiech na twarzach dwojga starszych osób:  

74-letniej pani Agnieszki i jej brata, pana Bronisława, którym 

kobieta się na co dzień opiekuje ze względu na jego chorobę. 

          Aby zdobyć środki niezbędne rodzinie do życia,  

zorganizowaliśmy zbiórkę darów, bieg charytatywny  

oraz kawiarenki z goframi. Już od października napływały do nas produkty pierwszej potrzeby: żywność, artykuły przemysłowe 

oraz środki chemiczne. Trzykrotnie – 30 października, 29 listopada i 6 grudnia – gościliśmy chętnych w naszej kawiarence 

 z goframi. W mikołajki uczniowie klas IV – VIII oraz gimnazjum wzięli udział w V Charytatywnym Biegu Szlachetna Paczka, 

któremu przewodziła Anna Kalinowska. W tym samym dniu fitness dla najmłodszych poprowadziła pani Joanna Sokołowska. 

Dzięki wsparciu Rady Rodziców zakupione zostały mikołajkowe czapeczki, które dodały imprezom świątecznej atmosfery.  

       Całą uzyskaną kwotę przeznaczyliśmy na zaspokojenie potrzeb rodziny. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów  

i nauczycieli oraz przyjaciół szkoły udało nam się kupić: kuchenkę gazową, pralkę automatyczną, golarkę elektryczną, koce, 

komplety pościeli (poszewki, kołdrę, poduszki), garnki, ręczniki, perfumy, zestawy kosmetyków oraz całą masę artykułów  

spożywczych i chemicznych niezbędnych w gospodarstwie domowym. Wszystkie dary zostały zapakowane w kartony 

 i ozdobione pracami plastycznymi uczniów szkoły. W sobotę, 8 grudnia, paczki przekazaliśmy potrzebującym. 

      Całe przedsięwzięcie - począwszy od wyboru rodziny, przez organizację imprez, aż po finalizację prac - koordynowała  

opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Anna Kalinowska, której pomagała pani Joanna Różańska. 

      Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz społeczności lokalnej za otwarte serca i pomoc  

na każdym etapie powstawania paczki. Radości obdarowanych nie da się zapomnieć.          Tekst/foto: A. Kalinowska 

 Muzyczna wizyta w ŚDS  
 

 Piotr Kalicki, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, 16 listopada zaprosił zespół 

wokalny Złoty Wiek, działający w Gminnym Centrum Kultury. Przyjazd śpiewających pań i panów, a także akordeonisty  

sprawił, że w tym szczególnym Domu zapanowała miła, wesoła atmosfera. Dodajmy, że zespołowi towarzyszyła dyrektor  

Hanna Szumotalska. 

 Około dwóch godzin wspólnie śpiewano, a  niektórzy z uczestników ŚDS ruszyli do tańca. Po piosenkach  

był poczęstunek i przyjacielskie rozmowy.                                                                                                                      Tekst: RAS 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Gruta do dzielenia się z redakcją  

„Głosu Gruty” informacjami dotyczącymi zarówno wydarzeń na terenie Gminy Gruta, jak i Państwa  

ciekawymi pasjami, rękodziełem, realizowanymi projektami czy też innymi osiągnięciami.  

Pragniemy na łamach naszej gazety opisywać i promować ważne dla Państwa aspekty życia w naszej  

Małej Ojczyźnie.   

Informacje wraz ze zdjęciami mogą Państwo przesyłać na adres mailowy: redakcja@gruta.pl.  

Andrzejkowe spotkanie przyjaciół 

 

Uczestnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie  

znakomicie bawili się na zabawie andrzejkowej. W tym roku  

skorzystali z zaproszenia od osób z zaprzyjaźnionych Warsztatów  

Terapii Zajęciowej w Łasinie. Zabawa miała miejsce w ich placówce, 

gośćmi byli również podopieczni ze Środowiskowego Domu  

Samopomocy z tego miasta. Gospodarze przygotowali zabawę 

 taneczną, wróżby, lanie wosku oraz poczęstunek. Bawiliśmy  

się na 102!          

                 Tekst/foto: WKW 
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         Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie 

         zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 4 do 12 lat 

          do wspólnej zabawy w trakcie ferii zimowych. 

      Zajęcia odbywać się będą od 14 do 25 stycznia 2019 r.  

                         (od poniedziałku do piątku) 

                          w godzinach10:00 do 14:00. 

                                                           SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GCK! 

W GMINNEJ BIBLIOTECE  

Wszystkie biblioteki w naszej gminie przygotowują się do ferii  

zimowych. W każdej placówce - Gruta, Boguszewo, Nicwałd 

 i Okonin odbywać się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

Bibliotekarki przygotowują cały arsenał materiałów, wiedzy i serca, 

aby każdy znalazł w czasie ferii takie zajęcia, które najbardziej lubi. 

Będą zajęcia plastyczne, malarskie, kreatywne i twórcze.  

Będą też atrakcje, zatem warto odwiedzać biblioteki w czasie ferii.  

Szczegóły niebawem na stronie biblioteka.gruta.pl oraz Facebooku.  

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

27 finał WOŚP odbędzie się  

w remizie strażackiej w Grucie.  

Już dziś zapraszamy  

wszystkich chętnych!  

Szczegóły już wkrótce na Facebooku 

oraz na stronach GCK  i  gruta.pl! 
Pierwsze szkolenia już w styczniu: 
Rolnik w sieci - świetlica wiejska 

 w Boguszewie  
oraz  

Moje finanse i transakcje w sieci -
Urząd Gminy w Grucie 

Serdecznie zapraszamy! 

ZAPROSZENIE 


