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 Nr 4                                                                            Wydanie kwiecień 2018  

 Uchwały Rady Gminy podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 23 marca 2018 r.: 

1) Nr XXIX/204/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2018; 

2) Nr XXIX/205/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030; 

3) Nr XXIX/206/18 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

4) Nr XXIX/207/18 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 

5) Nr XXIX/208/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

zwierząt na terenie gminy Gruta w 2018 roku; 

6) Nr XXIX/209/18 w sprawie okręgów wyborczych; 

7) Nr XXIX/210/18 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta. 

 Uchwały Rady Gminy podjęte na XXX Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 17 kwietnia 2018 r.: 

1) Nr XXX/211/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2018; 

2) Nr XXX/212/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018-2030; 

3) Nr XXX/213/18 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Parku 

Krajobrazowego Góry Łosiowe; 

4) Nr XXX/214/18 w sprawie obwodów głosowania; 

5) Nr XXX/215/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo Gmina Gruta; 

6) Nr XXX/216/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Nicwałd Gmina Gruta; 

7) Nr XXX/217/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Boguszewo oraz Gołębiewko Gmina Gruta; 

8) Nr XXX/218/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Mełno oraz Kitnowo Gmina Gruta; 

9) Nr XXX/219/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Okonin Gmina Gruta. 
Tekst: MW 

Zebrania wiejskie 

Jak co roku, w marcu w sołectwach Gminy Gruta odbyły się zebrania wiejskie. Głównym tematem spotkań było  

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok oraz omówienie realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku.  

W trakcie zebrań mieszkańcy poruszali również sprawy bieżące dotyczące ich sołectw.   
Tekst:MW 

 Rozpoczęty proces gazyfikacji gminy 

 W ostatnim czasie Wójt Gminy Halina Kowalkowska zainicjowała spotkania i prowadziła rozmowy  

z przedstawicielami Oddziału Gazowni w Bydgoszczy, których efektem jest potwierdzenie rozpoczęcia  

procesu gazyfikacji na terenie Gminy Gruta.  Budowa sieci gazowej w pierwszej kolejności obejmie  

miejscowość Pokrzywno – z uwagi na istniejącą już infrastrukturę gazową w sąsiedniej gminie. Podjęcie  

decyzji o rozbudowie sieci gazowej na terenie Gminy Gruta poprzedzone było  

wykonaniem niezbędnych ustaleń  i analiz efektywności dla tego przedsięwzięcia. Obecnie Odział Gazowni w Bydgoszczy,  

który zajmuje się tematem gazu w naszej gminie, jest na etapie wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego sieci gazowej. 

Tekst: BB 
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     Z ksiąg USC 

W marcu 2018 r. w naszej gminie urodziło się 5  dzieci, 4 osoby zmarły.  

 1 para zawarła związek małżeński.   

         Czy są Państwo zadowoleni z gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie? 

 W ostatnim kwartale 2017 roku przeprowadziliśmy ankietę dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

gminy. Celem ankiety było poznanie Państwa opinii na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Ankieta miała charakter anonimowy. Można było ją pobrać elektronicznie i w ten sam sposób wygenerować odpowiedzi  

lub pobrać ją w siedzibie urzędu. Ankietę wypełniło 120 ankietowanych, w tym 104 osoby elektronicznie i 16 w sposób  

tradycyjny w formie papierowej. Biorąc pod uwagę liczbę nieruchomości, stanowi to 7,7 % liczby gospodarstw domowych. 

 Pośród pytań w ankiecie znalazło się m.in.. pytanie o Państwa zadowolenie z wykonania usługi odbioru odpadów  

komunalnych i ich zagospodarowania przez firmę obsługującą teren gminy Gruta. Aż 63,5 % respondentów stwierdziło,  

że jest zadowolonych. Inne pytanie dotyczyło z kolei częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz odpadów z frakcji  

papier/szkło/plastik. Zdecydowana większość respondentów (niemalże 89%) zaznaczyło opcję „co 2 tygodnie” w przypadku 

odpadów zmieszanych, raz w miesiącu w przypadku odbioru szkła i papieru (równo 50% ankietowanych wybrało tę opcję)  

oraz raz w miesiącu dla odbioru odpadów plastikowych (93,3% ankietowanych zaznaczyło tę opcję). 

 Najliczniej w ankiecie wzięli udział mieszkańcy następujących sołectw:  Gruta (34 ankiety), Okonin (16 ankiet), Mełno  

(8 ankiet), Pokrzywno (7 ankiet), Annowo (6 ankiet), Plemięta (6 ankiet), Boguszewo (5 ankiet), Orle, Salno, Słup, Nicwałd  

(4 ankiety w każdym sołectwie), Mełno ZZD, Gołębiewko oraz Kitnowo (po 2 ankiety w każdym sołectwie).  

Plik z dokładnym opracowaniem wyników ankiety znajdą Państwo na stronie www.gruta.pl. 

Dziękujemy za wszystkie wypełnione ankiety. W  ten sposób mogliśmy poznać Państwa zdanie na temat funkcjonowania 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gruta. Państwa uwagi i sugestie są dla nas bardzo ważne. 

 
Wyniki ankiety opracowała: MT 

Przypominamy, że na terenie gminy Gruta za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych  selektywne  (tj. segregacja  

odpadów) nalicza się następujące opłaty : 

 23 zł dla gospodarstw jednoosobowych 

 32 zł dla gospodarstw dwuosobowych 

 41 zł dla gospodarstw trzyosobowych 

 50 zł dla gospodarstw czteroosobowych 

 59 zł dla gospodarstw pięcioosobowych i więcej 

     W przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, tylko „zmieszany”, opłata liczona jest podwójnie. 

Szukają Państwo działki budowlanej w atrakcyjnej lokalizacji? 

 

 W samym centrum Gruty, wsi malowniczo położonej nad jeziorem Gruckim Dużym, znajdą Państwo działki  

z możliwością zabudowy jednorodzinnej. W bezpośredniej okolicy luźna zabudowa jednorodzinna oraz ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, 

boisko Orlik, apteka, urząd gminy, biblioteka, bankomat. W miejscowości znajduje się także kościół, Gminne Centrum Kultury oraz sklepy 

spożywczo-przemysłowe. Miejscowość Gruta położona jest 20 km od Grudziądza, sąsiaduje natomiast z Mełnem – miejscowością  

z połączeniem kolejowym. W okolicy znajdą Państwo liczne zabytki sztuki pałacowej, ruiny zamków krzyżackich, a odległość do piaszczystej 

plaży Jeziora Gruckiego, z infrastrukturą turystyczną, wynosi zaledwie 1 km. Przygotowane grunty mają powierzchnię od 0,0963 ha  

do 0,1149 ha, w sam raz na budowę wymarzonego domu jednorodzinnego! Charakterystyka nieruchomości gruntowych: teren płaski, dojazd 

drogą utwardzoną, teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja: powiat grudziądzki, gmina Gruta,  

miejscowość Gruta. Korzystne ceny! 

Zapraszamy do kontaktu: Urząd Gminy Gruta, Gruta 244 (pokój nr 14),  tel. 56 4683121, email: gruta@gruta.pl 

 Gmina Gruta w strefie ekonomicznej 

 Wójt Gminy Halina Kowalkowska wychodząc naprzeciw projektowi Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną,  

nawiązała kontakt z wiceprezesem zarządu Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. W dniu 18 kwietnia br. na zaproszenie Wójt  

do Urzędu Gminy przyjechali przedstawiciele Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. W czasie spotkania omówiono założenia  

projektu dotyczącego Specjalnych Stref Ekonomicznych w naszym kraju oraz możliwości gminy Gruta w tym projekcie.  

Obie strony otwarte są na dalsze działania i liczą, że to spotkanie zapoczątkuje udaną współpracę. O wynikach kolejnych  

rozmów na temat strefy ekonomicznej będziemy Państwa na bieżąco informować. 
Tekst: BB 
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 UWAGA: Darmowy odbiór opadów wielkogabarytowych i innych  

(29 – 30 maja 2018 r.)  

W punkcie zbiórki  będzie można oddać w ramach płaconej opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 meble  i inne odpady wielkogabarytowe; 

 zużyte opony samochodowe; 

 przeterminowane leki; 

 świetlówki; 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 odpady budowlane  w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów, oddzielnie gruz ceglany, oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych  

 i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, 

styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3. 

Lp. Miejscowość Godzina Miejsce zbiórki 

Wtorek 29.05.2018r. 

1. Annowo 7:00-8:00 Przy świetlicy wiejskiej 

2. Nicwałd 8.00-9.00 Przy świetlicy wiejskiej 

3. Pokrzywno 9.00-10.00 Przy świetlicy wiejskiej 

4. Okonin 10.00-11.00 Przy sklepie WISIONKA 

5. Plemięta 11.00-12.00 Przy świetlicy wiejskiej 

6. Wiktorowo 12.00-13.00 Przy świetlicy wiejskiej 

7. Mełno ZZD 13.00-14.00 Na terenie SM Koniczynka 

8. Mełno Cukrownia 14.00-15.00 Przy placu przejazdu kolejowego 

Środa 30.05.2018r. 

9. Gołębiewko 7.00-8.00 Przy RSP 

10. Boguszewo 8.15-9.15 Przy remizie 

11. Kitnowo 9.30-10.30 Przy sklepie 

12. Gruta 10.45-11.45 Plac koło BS Łasin 

13. Jasiewo 12.00-13.00 Plac przy wjeździe do Sołtysa 

14. Słup 13-15-14.15 Przy świetlicy 

15. Orle 14.30-15.00 Przy sklepie 

16. Salno 15.15-15.30 Przy starej kotłowni 

17. Dąbrówka Kr. 15.45- 16.30 Przy remizie 

INFORMUJEMY, IŻ ODPADY POZOSTAWIONE W INNYCH GODZINACH  

NIŻ WSKAZANE NIE BĘDĄ ODBIERANE, A OSOBY POZOSTAWIAJĄCE 

ODPADY NIE W WYZNACZONYCH GODZINACH ZOSTANĄ ZOBOWIĄZANE  

DO SPRZĄTNIĘCIA POZOSTAWIONYCH ODPADÓW. 

Opracowała: MT 

UWAGA! 

W Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl znajdą Państwo nowe harmonogramy  

wywozu odpadów komunalnych. 
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  Spotkanie Wielkanocne w WTZ 

 

 Wielkanocna tradycja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grucie to od lat bardzo miłe 

spotkanie kadry, uczestników, ich rodzin, przedstawicieli władz powiatowych  

i gminnych oraz szefów lokalnych instytucji. Tak też było 28 marca, na kilka dni przed świętami.  

 W pięknie udekorowanej sali powitała wszystkich Sylwia Jaszewska, kierownik  

placówki i jako pierwsza złożyła życzenia. Następnie głos zabrali: Jarosław Poznański  

(w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej), wicestarosta Marek Szczepankowski,  

Krzysztof Ficek – dyrektor szkoły w Grucie, Piotr Szynkowski – przewodniczący Rady Gminy, 

Ewa Schmidt –wiceprzewodnicząca RG i sołtys Gruty, Hanna Szumotalska –  

dyrektor Gminnego Centrum Kultury oraz Celestyna Cichocka – kierownik biblioteki.  

 Zabierający głos przekazywali jak najlepsze życzenia związane ze zdrowiem 

 i wszelką pomyślnością na święta i cały rok. Adresatami byli zarówno obecni na sali,  

jak i ich bliscy. Mówiący podkreślali ogromne znaczenie Świąt Wielkanocnych  

w kontekście religijnym, że są one dla katolików czasem szczególnym. 

 Miłym akcentem uroczystości było tradycyjne stukanie się jajkami. Wcześniej jednak, w trakcie życzeń, kierownik  

przyjmowała od gości świąteczne koszyczki z upominkami. Spotkanie zakończyło się wspólnym śniadaniem.    Tekst/foto: RAS 

 Wieczór Poezji Wielkanocnej 

  

 W Gminnym Centrum Kultury, jak każdego roku w przeddzień Świąt Wielkanocnych, odbył 

się wieczór poezji i piosenek religijnych. Tegoroczny zatytułowany był Prawdę w sercach rodzi tylko 

miłość i pochodził z wiersza Leopolda Staffa Tajemnica chleba i wina.  

 Uczestnicy spotkania posłuchali piosenek w wykonaniu Krzysztofa Janikowskiego,  

wokalisty i gitarzysty (na drugiej gitarze grał Łukasz Cubulski). Natomiast wiersze czytały:  

Adrianna Brzyska, Martyna Templin, Sandra Chałat, Malwina Średzińska i Nikodem Worytko 

(debiut w Kółku Literackim).       

 Wielkanocny gość u najmłodszych  

 

 30 marca dzieci z grupy żłobkowej w Nicwałdzie miały wyjątkowego gościa 

 i wielkanocne śniadanie. Dzieci były pięknie ubrane i wspólnie z opiekunkami zasiadły  

do świątecznego stołu na wielkanocne śniadanie.  

 Panie zadbały, aby sala była ładnie udekorowana. Dekoracje okien, odświętnie nakryty 

stół i wielkanocne piosenki sprawiły, że dzieci poczuły nadchodzące święta.  

 Na śniadanie zajadały się smakowicie przygotowanymi potrawami, m.in. jajkami,  

kiełbasą i chlebem. Nie zabrakło również tradycyjnej babki.  

 Biesiadujących odwiedził specjalny gość – Wielkanocny Zając, który przyniósł  

maluchom upominki. Radość była ogromna, a wspomnienia ze wspólnego śniadania  

z pewnością zostaną na długo.                     Tekst/foto: MK

Tekst/foto: RAS   

Ważna lekcja tolerancji 

 

W ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej na rzecz osób z zespołem Downa, w szkole w Nicwałdzie odbyła  

się impreza pod nazwą Dzień Kolorowej Skarpetki. Uczniowie założyli różnokolorowe, niepasujące skarpetki, jako symbol 

otwartości i tolerancji. Celem akcji było zwrócenie uwagi na cienie i blaski życia osób z zespołem Downa.  

- Chcieliśmy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak, jak nasza  

niepasująca skarpetka!  

Budując wzajemne relacje, szacunek i zaufanie, budujemy lepszy świat!    Tekst: A. Barczak 

 XVIII Mistrzostwa Powiatowego Zrzeszenia LZS w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gruta 

 Zwycięstwem zespołu LZS Dragacz zakończyły się XVIII Mistrzostwa Powiatowego Zrzeszenia LZS w piłce siatkowej, 

nad którymi honorowy patronat objęła mgr Halina Kowalkowska – Wójt Gminy Gruta. 

  W uroczystości kończącej mistrzostwa  wszystkie zespoły otrzymały puchary, a trzy najlepsze medale. Wręczyli je wójt 

gminy – Halina Kowalkowska oraz Mariusz Kurkus – koordynator ligi. Wszystkie mecze odbyły się w hali sportowej  

w Grucie. Spotkanie finałowe najlepszych drużyn ligi stało na wysokim poziomie. Drużyna Dragacza w dwóch pierwszych  

setach  grała prawie bezbłędnie. W trzecim secie nastąpiło przebudzenie zawodników z Gruty. Mocne ataki, gra blokiem  

i celowane zagrywki doprowadziły do wygrania seta.  Czwarty set to walka punkt za punkt, aż do stanu 33:31 dla Dragacza.  

Tabela końcowa mistrzostw: 1. LZS DRAGACZ, 2. LZS PŁOMIEŃ GRUTA 3. LZS GOK ROGÓŹNO, 

4. LZS JAMY LEŚNIK 5. LZS SPARTA GRUTA, 6. LZS MICHALE 

Składy  drużyn oraz szczegółowe wyniki meczów finałowych znajdą Państwo na stronie www.gruta.pl 
Tekst: M. Kurkus 
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 Przygoda jest tutaj! 

 Projekt „HARCOWNIE – metoda  

harcerska wsparciem dla rodziny”  

jest programem Chorągwi Kujawsko –  

Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  

przeznaczonym do realizacji we wszystkich 

hufcach naszego regionu. Hufiec Grudziądz 

organizuje dwie placówki – w Grudziądzu i w gminie Gruta. Bazą programu są drużyny harcerskie działające na danym terenie. 

W gminie Gruta taka baza to harcówka 21 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Źrenice” w Mełnie. Placówka będzie  

finansowana ze środków europejskich, przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego. W programie przewidziane 

są zajęcia w terenie, wycieczki, biwaki, obozy. Chodzi o to, aby dać szansę atrakcyjnego i aktywnego spędzania czasu wolnego 

dzieciom, które do tej pory miały na to nikłą szansę. Jest to pierwszy tak duży projekt realizowany przez Chorągiew Kujawsko – 

Pomorską  ZHP. Co istotne, to również udział w przedsięwzięciu rodziców. Harcownia to nie tylko harcerze i zuchy. To projekt, 

do którego zostały zaproszone dzieci  niezwiązane z harcerstwem. W harcerstwie uczymy się poprzez działanie i mądrą zabawę. 

Tym chcemy zainteresować dzieci i ich rodziców. ZHP w gminie Gruta ma długą tradycję. Właściwie prawie każdy dorosły 

mieszkaniec gminy był kiedyś zuchem lub harcerzem. W gminie Gruta działał przecież hufiec. Harcerstwo w „nowym wydaniu” 

działa od kilkunastu lat. Ma ogromne wsparcie od władz gminy. Nasi harcerze bardzo aktywnie uczestniczą we wszystkich 

przedsięwzięciach hufca i chorągwi. Zloty ZHP, także te zagraniczne, rajdy, biwaki i cotygodniowe zbiórki to nasza  

codzienność. W tym roku będziemy reprezentować naszą gminę i nasz hufiec na Międzynarodowym Zlocie ZHP w Gdańsku 

podsumowującym 100-lecie harcerstwa w Polsce. 14 kwietnia 21 ŚDH „Źrenice” reprezentowała gminę Gruta w Złazie  

Harcerstwa Kujaw i Pomorza w Toruniu na zaproszenie Marszałka Województwa z okazji 100-lecia ZHP i Niepodległej.  

W maju na terenie naszej gminy odbędzie się VI Harcerski Rajd „Mała Ojczyzna” pod hasłem „100-letnie Harcerstwo  

w 100-letniej Niepodległej”.  Nasze harcerskie „CZUWAJ!” jest ciągle słyszalne w gminie Gruta. 

                                                                                               Tekst:  Hm. Elżbieta Fabińska – komendantka Hufca ZHP Grudziądz  

Komputerowa lekcja seniorów 

 

Na bardzo dobry pomysł spędzenia czasu seniorów wpadła dyrektor  

Hanna Szumotalska. W czwartek 22 marca zaproponowała dwie godziny zajęć  

z… komputerem.  

Wydawać by się mogło, że seniorki niezbyt chętnie zechcą operować  

myszką czy serfować po internecie. Szybko się okazało, że starsze panie z naszej 

gminy przyjęły propozycję z zainteresowaniem i z ochotą usiadły naprzeciwko  

klawiatury i ekranu.  

Oczywiście, przy niemal dwudziestu paniach, niezbędni byli „nauczyciele”,  

te obowiązki wzięły na siebie: Elwira Nowaczek, Maria Wantoch-Rekowska,  

wolontariuszka Natalia Szumotalska i oczywiście dyrektor GCK. 

Seniorki przede wszystkim poznały zasady używania wyszukiwarki, która pozwala na serfowanie po internecie.  

Szczególne „odkrywania świata” przeżywały debiutantki, dochodząc do wniosku, że „to wcale nie takie trudne”. Natomiast  

tworzenie dokumentu tekstowego to już wyższa szkoła jazdy, bo przecież trzeba znać (poznać) podstawowe tajemnice  

klawiatury. Jednak i tu, po kilku próbach, udało się. Po tak dobrze przyjętej pierwszej lekcji umówiono się na dalszą  

komputerową edukację.  
 

Koncert  Ireny Santor 

 

Z kolei 7  kwietnia chętni członkowie Klubu Seniora udali się na koncert Ireny Santor w Toruniu. Koncert pod nazwą 

„Tych lat nie odda nikt” okazał się być sentymentalną podróżą po największych przebojach artystki. Miłym zwieńczeniem  

wieczoru było przekazanie w imieniu Wójt Gminy Gruta Haliny Kowalkowskiej pamiątkowej płaskorzeźby dla artystki  

za całokształt twórczości. Artystka przyjęła upominek z uśmiechem oraz z wdzięcznością. 

Tekst:/foto RAS 

Tekst: OK 

      WF inaczej 

 

 W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie klasy III B – sportowej trzykrotnie  

wyjechali na lodowisko do Radzynia Chełmińskiego. Pod okiem nauczyciela, Mariusza Kurkusa,  

doskonalili technikę jazdy na łyżwach slalomem i po prostej, brali udział w zabawach na lodzie.  

Pomimo tego, że doszło do kilku upadków, wszyscy byli zadowoleni z takiej lekcji. Zmęczeni,  

ale szczęśliwi, wracali do szkoły.  
Tekst:/foto M. Kurkus 
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   Konkurs „Orzeł Biały – nasza duma” rozstrzygnięty  

 Prawie siedemset prac wpłynęło na konkurs „Orzeł Biały - Nasza Duma”,  

zorganizowany przez Kancelarię Senatu RP oraz senatora Jana Rulewskiego z okazji  

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wykonywali prace  

różnymi technikami (metaloplastyka, haft, rysunek na drewnie). Ich opiekunami byli nauczyciele historii. 

Miło nam poinformować, że z naszej gminy w konkursie wzięli udział uczniowie  

aż trzech placówek:  szkoły podstawowej w Grucie, Nicwałdzie oraz w Plemiętach.  

Na finał etapu regionalnego w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (26 marca)  

ze szkoły w Grucie zaproszony został Szymon Szeląg, którego praca (obraz namalowany na drewnie)  

została wyróżniona i na uroczystej gali odebrał on nagrodę z rąk senatora. Opiekunem Szymona był Tomasz Piwowarski.  

Z kolei uczniowie ze szkół podstawowych w Nicwałdzie oraz w Plemiętach wykonali swoje prace pod czujnym okiem  

Doroty Kruszczyńskiej. Wśród nagrodzonych  na uroczystej gali w Bydgoszczy znaleźli  

się: Oskar Morański, Dominika Zalewska i Agnieszka Szeląg, zaś z Plemiąt Tomasz Graman. 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Ich prace można oglądać 

obecnie na wystawie w Bydgoszczy.  

Również mieszkańcy gminy Gruta będą mieli okazję obejrzeć prace konkursowe  

przygotowane przez uczniów z naszej gminy. Wójt Gminy Gruta będąc pod wrażeniem 

wysokiego poziomu artystycznego wykonanych prac postanowiła zorganizować wystawę 

również w naszej gminie. O dokładnym terminie wystawy poinformujemy Państwa  

w kolejnych numerach „Głosu Gruty”! Tymczasem serdecznie gratulujemy zwycięzcom 

oraz ich opiekunom. 
Tekst: TP/DK Foto: TP/MW 

 Gminny etap Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już za nami! 

 20 marca w Szkole Podstawowej w Grucie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  

Ruchu Drogowego. W konkursie udział wzięło pięć czteroosobowych drużyn ze wszystkich gminnych placówek oświatowych.  

Do etapu powiatowego zakwalifikowały się drużyny ze szkoły podstawowej w Grucie (w składzie Katarzyna Kufel,   

Maja Tracka, Marcin Waszewski oraz Marcin Kołtonowski pod opieką Aldony Maćkowiak) oraz gimnazjum w Grucie  

(w składzie Dawid Kwiryng, Sebastian Kubacki, Sebastian Arbszajtys pod opieką Mariusza Kurkusa).  

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zdobytej wiedzy, natomiast drużynom zakwalifikowanym do etapu  

powiatowego życzymy powodzenia! 
Tekst: OK 

 Preludium do  Rajdu Bocień 2018  

 Kwietniową sobotę uczniowie z Gruty i Boguszewa wykorzystali na udział w warsztatach historycznych w Muzem  

Stutthof w Sztutowie.  Odbywają się one cyklicznie i są wstępem do pieszego rajdu, który odbywa się w maju i biegnie  

od miejscowości Bocień do Grodna, w których to w czasie II wojny światowej  Niemcy zlokalizowali podobozy KL Stutthof.  

 Warsztaty odbyły  się już kolejny raz  we współpracy Urzędu Gminy w Grucie, Muzeum w Sztutowie i SP w Grucie.  

Ich  pomysłodawcą jest Jerzy Strużyna z Mełna, który organizuje je przy pomocy nauczyciela historii z gruckiej szkoły  

Tomasza Piwowarskiego. Tegoroczne spotkanie na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego odbyło się pod hasłem 

„Droga więźnia” i poprowadziła je Małgorzata Daniluk. Celem warsztatów było pokazanie młodzieży tragicznej historii  

narodów polskiego i żydowskiego i przygotowanie ich do udziału w rajdzie pieszym Bocień 2018. 
Tekst: T.Piwowarski 

 XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

 

 10 kwietnia 2018 roku w konkursie dwuetapowym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Komisja  

w składzie: st. kpt. Rafał Rusoń – przewodniczący, st. sekc. Przemysław Cywiński – sekretarz oraz członkowie – Komendant 

Gminny OSP Sławomir Chyła i pracownik ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej  

Mariusz Maciejewski, dokonała oceny prac pisemnych i zakwalifikowała do finału eliminacji gminnych po 5 uczestników I i II 

grupy wiekowej. W grupie pierwszej największą ilość punków zdobyli: Bartosz Jabłoński (SP Gruta) i Tomasz Graman  

(SP Plemięta), a w drugiej – VII, VIII klasy i gimnazjum - Mateusz Stankiewicz (SP Nicwałd) i Maciej Felske (Gimnazjum  

Gruta). Uczniowie ci reprezentowali naszą gminę na turnieju powiatowym, który odbył się 14 kwietnia br. w Szkole  

Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu.  

 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójt Gminy Gruta. Tekst:MM 



7 

                          WYWIAD 

  Razem można więcej! 

Na terenie gminy Gruta od wielu już lat prężnie działają stowarzyszenia, 

które zmieniają naszą Małą Ojczyznę na lepsze. Stowarzyszenia, często 

we współpracy z samorządem, podejmują działania, które wpływają  

na nasze codzienne życie, czy to za sprawą organizowanych festynów, 

czy bezinteresownie niesionej pomocy. O współpracy oraz promowaniu  

a k t y w n o ś c i  n a  t e r e n a c h  w i e j s k i c h  r o z m a w i a m y  

z Agnieszką Wesołowską, sołtys ze Słupa oraz członkiem Stowarzyszenia 

Aktywna Wieś Słup.  

 

Jakie są priorytetowe obszary działania stowarzyszenia? 

W zasadzie wszystko, co robimy wspólnie, traktujemy jako rozrywkę i oderwanie od codziennych obowiązków. Zawsze staramy 

się robić jak najlepiej to, czego się podejmujemy. Tak na 200%, dając z siebie wszystko. Lubimy razem spędzać czas  

oraz gotować. Na polu kulinarnym bierzemy udział w konkursach, na których udało się zdobyć już kilka nagród i wyróżnień. 

Priorytetem jest jednak organizacja życia społecznego naszej wsi. Staramy się, by  działania podejmowane przez stowarzyszenie  

obejmowały zarówno dzieci, jak i osoby starsze.     

Proszę opowiedzieć dokładnie, jak organizujecie życie w swojej wsi? 

Organizujemy różne festyny, imprezy oraz wycieczki. Co roku organizujemy także spotkania dla seniorów, takie jak spotkanie 

wielkanocne. Aktywnie współpracujemy również z księdzem w naszej parafii, między innymi przy organizacji poczęstunku  

dla pielgrzymów, jak i przy innych uroczystościach. Staramy się, by część naszych działań wspierała pamięć historyczną  

o wydarzeniach, jakie miały miejsce na tych terenach, czy wybitnych osobach, które zasłużyły się lokalnej społeczności. 

Proszę nam opowiedzieć, jak to się stało, że prezydent RP przesłał do Słupa list z gratulacjami? 

Jubileusz 730-lecia wsi Słup wypadł niemal równocześnie z zaprzysiężeniem Andrzeja Dudy na prezydenta RP. Wysłaliśmy 

nowemu prezydentowi życzenia oraz zaproszenie na  obchody naszego święta. Po kilku dniach z prezes Stowarzyszenia  

Katarzyną Kurzyńską skontaktowała się osoba z kancelarii prezydenta. W trakcie rozmowy podziękowano nam  

za zaproszenie, obowiązki służbowe oczywiście uniemożliwiły wizytę prezydenta w Słupie. Jednak  

w trakcie rozmowy okazało się, że prezydent był zaskoczony, że otrzymał zaproszenie z tak małej wsi – musiał sprawdzić, gdzie 

dokładnie leży gmina Gruta i wieś Słup. Po kilku kolejnych dniach otrzymaliśmy życzenia od sekretarza stanu z kancelarii  

prezydenta RP, Macieja Łopińskiego. Kto wie może jak prezydent będzie kiedyś w pobliżu, to zajrzy do Słupa.  

Co roku organizujecie również niezwykle ważne i potrzebne spotkanie - tuż przed Wielkanocą zapraszacie osoby starsze 

na śniadanie wielkanocne.  Czy to już tradycja? 

Zdecydowanie jest to nasza tradycja. Również w tym roku, po raz siódmy, zorganizowaliśmy spotkanie z seniorami ze Słupa, 

Orla i z Jasiewa w Szkole Podstawowej w Słupie. Jak co roku odbyły się występy artystyczne uczniów, następnie wraz  

z dyrektorem szkoły złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia wszystkim przybyłym. Jest nam niezmiernie miło, że na nasze  

spotkanie przybyła Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska, która również złożyła świąteczne życzenia wszystkim zebranym,  

a także obdarowała ich słodkościami. 

Jak się układa współpraca z innymi podmiotami działającymi w gminie?  

Na co dzień współpracujemy z miejscową szkołą podstawową, z parafią oraz z wójt. W naszym przypadku nie ma problemów,  

bo działamy zawsze razem. Nie ma podziału na stowarzyszenie czy sołectwo. Nasza siła tkwi we współpracy. Jak się ma wokół 

siebie dobrych ludzi z wielkim sercem, to można wszystko. A w Słupie mamy wiele takich osób.  

Czy warto zmieniać otaczającą nas, nieraz szarą, rzeczywistość? 

Warto. Przykładem na to jest wspomniane już śniadanie wielkanocne. Uśmiech seniorów jest nagrodą za wszystko. Mam duszę 

społecznika – chciałabym, aby wszystkim w Słupie dobrze się żyło. Trzeba również pamiętać, że dobro do nas wraca.  

I jest to szczera prawda!  Rozmawiała: OK 

POSIADAMY  DWA KOTY DO ADOPCJI  

 KOCUR I KOCICA W WIEKU OKOŁO 1 ROKU. 

POSZUKUJEMY OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZYGARNIĘCIEM KOTÓW 

KONTAKT: URZĄD GMINY GRUTA 

TEL.: 0564683121, OPIEKUN TYMCZASOWY: 691-381-073 
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                ZAPROSZENIE 

UWAGA - KONKURS 

Już po raz trzeci Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego zaprasza 

Państwa do udziału w konkursie plastycznym – Ogrody w literaturze…  

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich czytelników w wieku od  3 do 103 

lat. Prace należy przygotować w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej.  

   Na prace czekamy  do 7.05.2018 r.  

Pełny regulamin konkursu dostępny jest we wszystkich bibliotekach oraz na stronie 

www.biblioteka.gruta.pl. Konkurs plastyczny współorganizowany jest z biblioteką szkolną SP w Grucie.  

 UWAGA   

        Zmiana terminu Biegu pod Górę. 

Informujemy, że kolejna edycja  

Biegu pod Górę w Dąbrówce Królewskiej, 

w tym roku  

wyjątkowo pod nazwą Bieg za Niepodległą, 

odbędzie się 15 września 2018 r.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich  

amatorów biegania do wspólnego  

spędzenia tego wyjątkowego czasu,  

zmierzenia się z atrakcyjną, ponad 10-km 

trasą zakończoną słynną górą w Dąbrówce 

Królewskiej. Organizatorzy zadbali, 

by kibice, a wśród nich dzieci,  

dobrze się bawiły podczas imprezy.  

O terminie zapisów na bieg  

poinformujemy na stronie www.gruta.pl 

oraz na łamach kolejnych numerów 

„Głosu Gruty” 

Bieg za Niepodległą! 

Uprzejmie przypominamy, iż w naszej gminie wdrożony jest BEZPŁATNY system powiadamiania 

SMS oraz aplikacja na smartfony. System ten ma na celu skuteczną komunikację między  

samorządem a mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjonowania gminy (m.in. zagrożenia,  

poważne awarie, harmonogramy wywozu śmieci, akcyzy). Zapraszamy do rejestracji w systemie.   


